JEGYZŐKÖNYV
K é s z ü l t: Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. október
21. napján 16.30 órai kezdettel a bábonymegyeri kultúrházban megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak:

Knopf Antal polgármester
Gasparics Béla
Györfi Richárd
Horváth János
Tengler Zoltánné képviselők

Meghívottként:

Dr. Vanó Szilárd jegyző
Pollák Zsuzsanna HVB elnöke
Debreceniné Szabó Ildikó személyzeti munkatárs

A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján készítette Sternóczky Andrásné önkormányzati munkatárs.
Knopf Antal polgármester:
Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalását
megelőzően a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatót tart a választás eredményéről, majd
átadja a megbízóleveleket. Ezt követően kerül sor a képviselő-testület és a polgármester
eskütételére, majd a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Felkéri Pollák Zsuzsannát, a helyi választási bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményéről és adja át a
megbízóleveleket.
Pollák Zsuzsanna helyi választási bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet a 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választás eredményéről. Elmondja, hogy a településen a választás rendben lezajlott,
kifogás, jogorvoslati kérelem a helyi választási bizottságoz nem érkezett, rendzavarás nem
történt.
A választásra jogosultak, azaz a névjegyzékben lévő választópolgárok száma 659 fő volt.
A szavazóként megjelent választópolgárok száma 401 fő volt.
A polgármester választás eredménye:
Az urnákban 401 lebélyegzett szavazólap volt,
Érvénytelen szavazólap 4 volt.
Az érvényes szavazólapok száma: 397.
A szavazatok megoszlása a polgármesterjelöltek között:
Knopf Antal Tibor
Kiss Sándorné
Őri István

255 szavazat
131 szavazat
11 szavazat

Polgármesterré a választópolgárok Knopf Antalt választották.
A képviselő választás eredménye:
Az urnákban 401 szavazólap volt,
Érvénytelen szavazólap 8 volt,
Az érvényes szavazólapok száma: 393.
A szavazatok megoszlása a képviselőjelöltek között:
Tengler Zoltánné
Horváth János
Gasparics Béla
Györfi Richárd
Ágh János
Ligeti László
Mojzner Ferenc
Horváth Endre
Szabó László
Gál Ferenc
Horváth Éva
Varga István János
Dvornik Zoltán
Dvornik István Pálné
Nézics Lászlóné
Bogdán Ferenc
Takács Károly
Horváth Imre

144 szavazat
135 szavazat
121 szavazat
121 szavazat
119 szavazat
113 szavazat
93 szavazat
84 szavazat
83 szavazat
68 szavazat
64 szavazat
51 szavazat
45 szavazat
42 szavazat
39 szavazat
39 szavazat
28 szavazat
17 szavazat

A képviselőjelöltek közül a 4 legtöbb szavazatot kapott jelölt került a képviselő-testületbe.
A 4 megválasztott képviselő ÁBC sorrendben a következő:
Gasparics Béla
Györfi Richárd
Horváth János
Tengler Zoltánné

121 érvényes szavazattal,
121 érvényes szavazattal,
135 érvényes szavazattal,
144 érvényes szavazattal.

Pollák Zsuzsanna, a helyi választási bizottság elnöke a megválasztott polgármesternek és a
képviselőknek átadja a megbízólevelet.
Knopf Antal polgármester:
Felkéri Pollák Zsuzsannát, a helyi választási bizottság elnökét, hogy mondja el az eskü szövegét.
A képviselők az alábbi esküszöveg elmondásával leteszik az esküt.
„Én, ……………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bábonymegyer község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A jelenlévő képviselők, név szerint Gasparics Béla, Györfi Richárd, Horváth János, Tengler
Zoltánné az esküt letették.
Pollák Zsuzsanna a helyi választási bizottság elnöke:
Felkéri Knopf Antal polgármestert az eskütételre.
A polgármester az alábbi esküszöveg elmondásával leteszi az esküt.
„Én, Knopf Antal becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bábonymegyer község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskü letételét követően az eskütevők az esküokmányokat aláírták.
Knopf Antal polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Az alakuló ülést megnyitja. Javasolja,
hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása, más javaslata.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Szavazásra bocsátja az alakuló ülés napirendjének
elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet nyilvános
ülésen tárgyalja:

NAPIREND:
1.) A polgármester ciklusra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Knopf Antal polgármester
2.) Javaslat az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság tagjainak
megválasztására
Előadó: Knopf Antal polgármester
3.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Knopf Antal polgármester
4.) Tájékoztató a polgármester tiszteletdíjáról
Előadó: alpolgármester
5.) Tájékoztató a polgármester költségtérítésének összegéről
Előadó: alpolgármester
6.) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
Előadó: Knopf Antal polgármester
7.) Javaslat az alpolgármester költségtérítésének megállapítására
Előadó: Knopf Antal polgármester
8.) Az önkormányzati választásokat követően megszűnt polgármesteri foglalkoztatási
jogviszony rendezésével kapcsolatos egyes kérdésekről
Előadó: polgármester
9.) A vagyonnyilatkozattal, összeférhetetlenséggel, adóhatósághoz történő bejelentési
kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Dr. Vanó Szilárd jegyző
10.) Javaslat a társulási tanácsokba történő delegálásra
Előadó: Knopf Antal polgármester
11.) Véleményezés az általános iskolák felvételi körzetéről
Előadó: Knopf Antal polgármester
A képviselő-testület 5 fővel megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.
1.) A polgármester ciklusra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Knopf Antal polgármester
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy a lakosság érdekeit képviselő, segítőkész, problémákat megoldó önkormányzat
szeretnének lenni. Ismerteti a tervezett feladatokat: a település lakói életének megkönnyítése és

anyagi terheik csökkentése; a bábonymegyeri óvoda működésének és fejlesztésének kiemelt
támogatása; a bábonymegyeri tagiskola segítése; hagyományaik őrzése és ápolása; rendezvények
méltó módon történő megtartása; a Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesület és a Bábonymegyeri
Fitnesz Egyesület támogatása; az orvosi, védőnői és családsegítő szolgálat erősítése,
együttműködés a helyi vállalkozókkal, valamint munkájuk és szaktudásuk igénybevétele; a
csapadékvíz elvezetésének megoldása; a szennyvíz pályázati lehetőségeinek megvizsgálása;
járdák és utak további építése; a vízvezeték rendszer tisztítása és az ivóvíz minőségének javítása;
a közbiztonság erősítése; a településen működő egyházakkal kölcsönös, segítő együttműködés; a
közvilágítás megoldása; a közterületek gondozása és szépítése; játszóterek építése; 9 személyes
busz beszerzése; buszmegálló felújítása; a futballpálya és öltözők rendbetétele; közösségi helyek
kiépítése, közmunkaprogram kibővítése.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester ciklusprogramra
vonatkozó elképzeléseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2.) Javaslat az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság tagjainak
megválasztására
Előadó: Knopf Antal polgármester
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet szerint a képviselő-testület egy állandó bizottságot hoz létre, az Összeférhetetlenséget és
Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságot. A bizottság létszámát 3 főben határozza meg. Az
állandó bizottság megalakításáról az alakuló ülésen kell dönteni, az Összeférhetetlenséget és a
Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság három tagját tehát az alakuló ülésen meg kell választani.
A bizottság alakuló ülésen történő megalakítása egyrészt azért szükséges, mert a rendelet szerint
ez a bizottság bonyolítja le a titkos szavazást, és az alpolgármestert az alakuló ülésen titkos
szavazással kell megválasztani. Másrészt azért, mert a polgármester a megválasztásától, az
önkormányzati képviselő pedig megbízólevelének átvételétől számított 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat vizsgálatát, a vagyonnyilatkozat
nyilvántartását és ellenőrzését e bizottság végzi.
Indokolja a bizottság létrehozását az is, hogy a képviselő összeférhetetlenségének megállapítását
bárki kezdeményezheti a polgármesternél. A polgármester a kezdeményezést a bizottságnak adja
át kivizsgálásra.
Javasolja a bizottság elnökének Györfi Richárd képviselőt, tagjainak pedig Gasparics Béla és
Horváth János képviselőket megválasztani.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az általa javasolt képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy
megválasztásukat nyilvános ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Mivel a döntés személyüket
érinti, a testületnek kell döntenie a szavazásból történő kizárás kérdésében. Javasolja, hogy a
szavazásból ne zárják ki az érintetteket.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Györfi Richárd, Gasparics Béla
és Horváth János képviselőket a bizottság elnökének és tagjainak megválasztásából nem zárja ki.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, a képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt
szavazással választja-e meg a bizottság elnökét és tagjait. Javasolja, hogy a testület nyílt
szavazással döntsön a bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság elnökét és tagjait nyílt
szavazással választja meg.
Knopf Antal polgármester:
Szavazásra bocsátja Györfi Richárd elnök megválasztására vonatkozó javaslat elfogadást.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenséget és
Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság elnökének Györfi Richárd képviselőt választja meg.

Knopf Antal polgármester:
Szavazásra bocsátja a bizottság tagjainak, Gasparics Béla és Horváth János megválasztására
vonatkozó javaslat elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenséget és
Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság tagjainak Gasparics Béla és Horváth János képviselőket
választja meg.
3.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Knopf Antal polgármester
Knopf Antal polgármester:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy a képviselő-testület a
polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.
Alpolgármesternek Tengler Zoltánné képviselőt javasolja megválasztani.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Tengler Zoltánné hozzájárult ahhoz, hogy
megválasztását nyilvános ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Mivel a döntés Tengler Zoltánné személyét érinti, a testületnek kell döntenie a szavazásból
történő kizárás kérdésében. Javasolja, hogy a szavazásból ne zárják ki az érintettet.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tengler Zoltánné képviselőt az
alpolgármester megválasztásából nem zárja ki.
Knopf Antal polgármester:
Felkéri az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló bizottság elnökét, hogy a
titkos szavazás menetét ismertesse.

Györfi Richárd bizottság elnöke:
Ismerteti a szavazás menetétét, majd kiosztja a szavazólapokat.
Knopf Antal polgármester:
A szavazás idejére szünetet rendel el.
A titkos szavazás megtörténte után felkéri az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot
Vizsgáló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Györfi Richárd bizottság elnöke:
Az urnában 5 szavazólap volt
Érvénytelen szavazólap nem volt.
Tengler Zoltánné alpolgármester jelöltre leadott igen szavaztok száma: 4
nem szavazatok száma: 1
tartózkodás: 0
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tengler Zoltánné képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta.
Knopf Antal polgármester:
Felkéri Tengler Zoltánné alpolgármestert, tegye le az esküt, mondja utána az alábbi eskü
szövegét, majd ezt követően írja alá az esküokmányt.
„Én, Tengler Zoltánné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bábonymegyer
község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Tengler Zoltánné alpolgármester az esküt letette és az esküokmányt aláírta.
Knopf Antal polgármester:
Az alpolgármesternek sok sikert kíván a munkájához és a következő két napirendi pont
tárgyalása idejére az ülés vezetését az alpolgármesternek átadja.

4.) Tájékoztatás a polgármester tiszteletdíjáról
Előadó: alpolgármester
Tengler Zoltánné alpolgármester:
Elmondja, a döntés a polgármester személyét érinti, ezért a testületnek kell döntenie a
szavazásból történő kizárás kérdésében. Javasolja, hogy az érintettet a szavazásból ne zárják ki.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Knopf Antal polgármestert a
polgármester illetményének megállapításánál a szavazásból nem zárja ki.
Tengler Zoltánné alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a 4. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szerinti döntés, illetve határozati
javaslat elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
tiszteletdíjáról szóló tájékoztatót.
Knopf Antal Tibor polgármester tiszteletdíja 2019. október 13-tól, a Mötv. 71. § (5) bekezdése
alapján, figyelembe véve a település lakosságszámát 199.450 Ft/hó.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti tiszteletdíj folyósításáról intézkedjen.
Felelős: Dr. Vanó Szilárd jegyző
Határidő: azonnal (a határozat közlése)
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

5.) Tájékoztató a polgármester költségtérítésének összegéről
Előadó: alpolgármester
Tengler Zoltánné alpolgármester:
Elmondja, a döntés a polgármester személyét érinti, ezért a testületnek kell döntenie a szavasból
történő kizárás kérdésében. Javasolja, hogy az érintettet a szavazásból ne zárják ki.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Knopf Antal polgármestert a
polgármester költségtérítésének megállapításánál a szavazásból nem zárja ki.
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja az 5. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szerinti döntés, illetve
határozati javaslat elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
költségtérítésének összegéről szóló tájékoztatót.
Knopf Antal Tibor polgármester költségtérítése 2019. október 13-tól a Mötv. 71. § (6) bekezdése
alapján 29.918 Ft.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti költségtérítés folyósításáról intézkedjen.
Felelős: Dr. Vanó Szilárd jegyző
Határidő: azonnal (a határozat közlése)
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

6.) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
Előadó: Knopf Antal polgármester
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, a döntés az alpolgármester személyét érinti, ezért a testületnek kell döntenie a
szavasból történő kizárás kérdésében. Javasolja, hogy az érintettet a szavazásból ne zárják ki.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tengler Zoltánné alpolgármestert
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál a szavazásból nem zárja ki.
Knopf Antal polgármester:
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és javasolja, hogy az alpolgármester részére 179.505
Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapítsa meg a képviselő-testület.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület Tengler Zoltánné alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 21-től az Mötv.
80. § (2) bekezdése alapján 179.505 Ft/hó összegben állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti tiszteletdíj folyósításáról intézkedjen.
Felelős: Dr. Vanó Szilárd jegyző
Határidő: azonnal (a határozat közlése)
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

7.) Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Knopf Antal polgármester
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, a döntés az alpolgármester személyét érinti, ezért a testületnek kell döntenie a
szavasból történő kizárás kérdésében. Javasolja, hogy az érintettet a szavazásból ne zárják ki.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tengler Zoltánné alpolgármestert
az alpolgármester költségtérítésének megállapításánál a szavazásból nem zárja ki.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, az alpolgármester költségtérítésének összege 26.926,- Ft.
Szavazásra bocsátja javaslatát.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester
költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot.
Tengler Zoltánné alpolgármester költségtérítése 2019. október 21-től a Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján 26.926 Ft.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti költségtérítés folyósításáról intézkedjen.
Felelős: Dr. Vanó Szilárd jegyző
Határidő: azonnal (a határozat közlése)
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

8.) Az önkormányzati választásokat követően megszűnt polgármesteri foglalkoztatási
jogviszony rendezésével kapcsolatos egyes kérdésekről
Előadó: Knopf Antal polgármester
Knopf Antal polgármester:
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a 8. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szerinti döntés, illetve határozati
javaslat elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2019. (X.21.) számú
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
választásokat követően megszűnt polgármesteri foglalkoztatási jogviszony rendezésével
kapcsolatos egyes kérdéseket.
1.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Kiss Sándorné korábbi polgármesternek az időarányosan
ki nem adott szabadságok száma 39 nap, mely alapján pénzbeli megváltás címén 715.269 Ft-ra
jogosult. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Kiss Sándorné korábbi polgármester részére - az
időarányosan ki nem vett szabadságának megváltása címén megállapított összeg kifizetése iránt
intézkedjen.
A képviselő-testület a szabadságmegváltás fedezetét a 2019. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Knopf Antal Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Kiss Sándorné korábbi polgármester részére a 15/2019.
(II.13.) határozat alapján 2019. évre a cafetéria juttatás teljes összege kifizetésre került.
Tekintettel a polgármesteri jogviszony megszűnésére, a korábbi polgármestert visszafizetési
kötelezettség terheli. A visszafizetendő összeg: 32.185 Ft. Felkéri a polgármestert, hogy a
visszafizetés ügyében intézkedjen.
Felelős: Knopf Antal Tibor polgármester
Határidő: azonnal
3.
A képviselő-testület megállapítja, hogy Kiss Sándorné korábbi polgármester a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/D.§ alapján végkielégítésre jogosult, ezért
részére háromhavi illetményének megfelelő összegben, vagyis 1.196.700 Ft végkielégítést állapít
meg, tekintettel arra, hogy a polgármesteri munkakör átadása a jogszabályban meghatározott
határidőn belül, 2019. október 21-én kerül sor. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetés
iránt intézkedjen.

A képviselő-testület a végkielégítés fedezetét a 2019. évi költségvetésében a tartalék terhére
biztosítja.
Felelős: Knopf Antal Tibor polgármester
Határidő: azonnal
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
9.) A vagyonnyilatkozattal, összeférhetetlenséggel, adóhatósághoz történő bejelentési
kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Dr. Vanó Szilárd jegyző
Dr. Vanó Szilárd jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a vagyonnyilatkozat-tételi és az adóhatósághoz történő
bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos teendőkről. Átadja a vagyonnyilatkozat-tételhez
szükséges nyomtatványokat.
Knopf Antal polgármester:
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a 9. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szerinti döntés, illetve határozati
javaslat elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
vagyonnyilatkozattal, összeférhetetlenséggel, adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettséggel
kapcsolatos tájékoztatást.
10.) Javaslat a társulási tanácsokba történő delegálásra
Előadó: Knopf Antal polgármester
Knopf Antal polgármester:
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Dr. Vanó Szilárd jegyző:
Ismerteti a három társulást. Elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulásnak 23 település a
tagja, köztük Bábonymegyer község is. Elsősorban szociális ellátással foglalkozik. A Társulás
székhelye Tab, Petőfi Sándor utca 4., vezetője Csontos Ágnes. A társulási tanácsot az elnök hívja
össze, ahová polgármesterek mennek. Elsősorban rászorulók és nyugdíjasok étkeztetésről

tárgyalnak. A másik társulás a Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás. Átalakult a
hulladékgazdálkodási rendszer. Az állam nem akart ennyi céggel szerződést kötni, ezért
nagytérségi társulásokat hoztak létre az önkormányzatok. Az egyik ilyen nagytérségi társulás a
Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás. Egyik tagja Bábonymegyer község is, a
társulás alvállalkozója a Pelso-Kom Nonprofit Kft. A harmadik társulás a Somogy Megyei
Önkormányzati Társulás, ez egy munkavédelmi társulás. Mind a hét települést Zala Község
polgármestere képviselte. Székhelye Kaposváron van. Ellátják az önkormányzatok
munkavédelmi feladatait, akár közfoglalkoztatásban, akár egyéb önkormányzati
foglalkoztatásban. Ennek van díja. Viszont anyagilag, jobban megéri az önkormányzatoknak, ha
a munkavédelmi feladatait társulásban végzik el, mintha településenként külön alkalmaznának
munkavédelmi felügyelőt.
Knopf Antal polgármester:
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a 10. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szerinti döntés, illetve
határozati javaslat elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2019. (X.21.) számú
határozata:
1.) Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koppány-völgye Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába tagként Knopf Antal polgármestert delegálja.
Akadályoztatása estén a mindenkor alpolgármestert hatalmazza meg a polgármester
helyettesítésének ellátására.
Felelős: Knopf Antal polgármester (határozat közléséért)
Határidő: 2019. október 30.
2.) Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-nyugat Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába tagként Knopf Antal polgármestert
delegálja. Akadályoztatása esetén, helyettesítésének ellátására a mindenkori alpolgármestert
hatalmazza meg.
Felelős: Knopf Antal polgármester (határozat közléséért)
Határidő: 2019. október 30.

3.) Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként Kadlicskó Krisztiánt, Zala Község
polgármesterét delegálja.
Felelős: Knopf Antal polgármester (határozat közléséért)
Határidő: 2019. október 30.
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

11.) Véleményezés az általános iskolák felvételi körzetéről
Előadó: Knopf Antal polgármester
Knopf Antal polgármester:
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a 11. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szerinti döntés, illetve
határozati javaslat elfogadását.
A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2019. (X.21.) számú
határozata:
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Véleményezés az
általános iskolák felvételi körzetéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Bábonymegyer Község Önkormányzata illetékességi területén a 2020/2021-es tanévére
vonatkozóan az iskolák felvételi körzeteire a 2019/2020-as tanévre megállapított
körzethatárokat elfogadhatónak tartja, változtatást nem javasol.
Felelős: Knopf Antal polgármester
Határidő: 2019. október 31.
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékelte.)
Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és
az ülést bezárja.

Kmft.
Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Knopf Antal
polgármester

