
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

K é s z ü l t: Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. december 10. 

napján 15:00 órai kezdettel a bábonymegyeri Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak:    Knopf Antal polgármester 

                                    Tengler Zoltánné alpolgármester 

                           Gasparics Béla képviselő 

                           Horváth János képviselő 

    

Meghívottként: Dr. Vanó Szilárd jegyző megbízásából Balha Gyuláné önkormányzati munkatárs 

                                                                  

A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján készítette Sternóczky Andrásné önkormányzati munkatárs. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 4 fő képviselő 

megjelent. Az ülést megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívókban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. 

 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása, más javaslata. 

 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Szavazásra bocsátja a nyilvános és a zárt ülés 

napirendjének elfogadását. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet tárgyalja 

nyilvános ülésen: 

 

NAPIREND: 

 

1.) Beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

2.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

4.) Javaslat a képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

5.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 
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6.) Javaslat közétkeztetési szerződés megkötésére  

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

7.) Javaslat a „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. többletkapacitásának bővítésére 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

8.) Javaslat pályázatot véleményező bizottság megválasztására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

9.) Javaslat 1 fő foglalkoztatására   

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

10.) Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatásra   

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

11.) Javaslat hótolásra – vállalkozási szerződés megkötésére 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

12.) Javaslat Bábonymegyer Község Önkormányzata részére az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 

számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című projekt keretében 

rendezvényszervezési szolgáltatások biztosításához rendezvényszervező kiválasztására, és 

megbízási szerződés megkötésére 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

13.) Javaslat Bábonymegyer Község Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 

módosítására 
        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

14.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására és közszolgáltatási szerződés elfogadására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

15.) Javaslat új Bérleti-üzemeltetési szerződés kötésére a közcélú ivóvízellátó-rendszer 

működtetésére 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

16.) Kérdések, interpellációk 

 

 

az alábbi napirendi pontot tárgyalja zárt ülésen: 

 

         1.) Javaslat Bábonymegyer Község Képviselő-testülete 82/2019. (IX.25.) számú 

határozatának módosítására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

A képviselő-testület megkezdi a nyilvános ülés napirendi pontjainak tárgyalását.  
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1.) Beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról 

              Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

A két ülés között végzett munkájáról az alábbiakat mondja el: 

- November 25-én a pályázatokat véleményező bizottság tagjaival tárgyalt. 

- November 26-án a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. képviselőivel egyeztetett. 

- November 27-én a közétkeztetési szerződésről egyeztetett. 

- November 28-án a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

taggyűlésén vett részt. 

- November 29-én a 2020. évi közfoglalkoztatás tervezetéről egyeztetett. 

- December 1-jén adventi gyertyagyújtási közösségi összejövetelen vett részt. 

- December 6-án mikulás ünnepségen vett részt a bábonymegyeri óvodában és iskolában. 

- December 7-én idősek napja volt. 

- December 8-án II. adventi gyertyagyújtási közösségi összejövetelen vett részt. 

 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

2.)  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 3. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását.  

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi: 

 

109/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

                                     115/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

                                     117/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

118/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

119/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

120/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

121/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

122/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

123/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat, 

124/2019.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat. 

 

 (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

4.) Javaslat a képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására 
     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Megkérdezi, hogy a kitűzött időpontokban lesznek-e valóban az ülések. 

 

Balha Gyuláné önkormányzati munkatárs: 

Elmondja, hogy mindig megpróbálják az üléseket a munkatervben meghatározottak szerint tartani, 

azonban közbejöhet olyan, hogy elcsúszik a tervezetthez képest. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 4. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását.  

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervre vonatkozó 

javaslatot megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

5.) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.  

 

Horváth János képviselő: 

Megkérdezi, hogy a kamerarendszer mit tud, milyen képfelbontásban működik, valamint, hogy 

mennyibe került. Elmondja, hogy a kamerák, illetve a monitorok régiek. Van egy régi monitor a 

„jegyzőházban” és egy a focipályán is. Választ szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy hol vannak a 

megvásárolt kamerák. Továbbá megkérdezi, hogy melyik az a civil szervezet Bábonymegyeren, 

akinek 400.000,- Ft lett betervezve a költségvetésbe. 

 

Balha Gyuláné önkormányzati munkatárs: 

Elmondja, hogy a felvetetteknek utánanéznek a hivatalban és meg fogják adni a választ. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja az 5. napirendi ponthoz tartozó 

előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta Bábonymegyer Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 10/2019. (XII.18.) rendeletét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról. 

 

(Az írásos előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

6.) Javaslat közétkeztetési szerződés megkötésére  

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 6. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását.  

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közétkeztetési 

szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától 

2020. december 31. napjáig tartó határozott időre szolgáltatási szerződést köt a Koppány-völgye 

Tanuszoda Üzemeltető Kft-vel (székhely: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49., képviseli: Halászi 

János ügyvezető), a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda óvodai étkeztetési feladatainak biztosítására, 

valamint Bábonymegyer Községben működő, a Siófoki Tankerületi Központ által fenntartott, 1-4. 

évfolyammal működő általános iskola étkeztetési feladatainak biztosítására, a jelen határozat 

mellékletét képező szolgáltatási szerződésben foglalt feltételek szerint. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Knopf Antal polgármester 

Határidő:  2019. december 31.  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

7.) Javaslat a „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. többletkapacitásának bővítésére 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 7. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását.  

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 

1.) Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és hozzájárul a 

többletkapacitási kérelemhez az alább felsorolt szakmában és annak fenntarthatóságát 

igazolja: 

- Új szakma: +10 szakorvosi óra/hét Mammográfiás szűrés és diagnosztika 

A többletkapacitás többletkiadással nem járhat. 

 

2.) Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

többletkapacitás személyi és tárgyi feltételeinek fenntartását és a többletkapacitás 

realizálódását követően a jogszabályban előírt minimumfeltételeknek való megfelelést 

biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírásával. 

 

3.) Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

Mammográfiás szűrés és diagnosztika járóbeteg szakellátás tekintetében a „Koppány-
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Völgye KEK” Nonprofit Kft.-hez kíván tartozni. Továbbá a Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására. 

4.) Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

„Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. tagönkormányzataként hozzájárul, hogy a Kft. a 

kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtsa. 

 

Felelős:    Knopf Antal polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

8.) Javaslat pályázatot véleményező bizottság megválasztására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban 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 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázatot 

véleményező bizottság megválasztására vonatkozó javaslatot.  

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda Intézményvezetői 

álláshelyére beérkezett pályázatokat a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság 

véleményezi. A bizottság elnöke: Pollák Zsuzsanna, a bizottság tagjai: Nagy Kornélia és Halmai 

Gabriella.  

A bizottság véleményét mérlegelve, a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselő-testület a 

2020. februári ülésén dönt.  

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

9.) Javaslat 1 fő foglalkoztatására   

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Megkérdezi, hogy ki lenne ez az egy fő és hol lenne foglalkoztatva. 
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Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, hogy Kovács József lenne, mert most jár le a szerződése. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 9. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását.  

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1 fő 

foglalkoztatására vonatkozó javaslat.  

Az önkormányzat 2020. január 1-től – 2020. december 31-ig 1 főt foglalkoztat egyéb takarító és 

kisegítő munkakörben, 8 órás munkaidővel, havi 169.000 Ft bruttó bérrel.  

Az 1 fő bérköltségét járulékkal együtt, 2.359.400 Ft-ot, a képviselő-testület az önkormányzat 2020. 

évi költségvetésében biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására.  

 

Felelős: Knop Antal polgármester  

Határidő: 2019. december 31.  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

10.) Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatásra   

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd 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 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi 

közfoglalkoztatásra vonatkozó javaslatot. 

A képviselő-testület 2020. évben éves szinten átlagosan 8 fő foglalkoztatását tervezi 

közfoglalkoztatás keretében. A 8 fő foglalkoztatására (a 2019. évi közfoglalkoztatási bérrel és 8,75 

% járulékkal) 7.528 eFt bérköltséget tervez. A támogatás várhatóan 100 %-os.  A foglalkoztatáshoz 

a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont várhatóan a bér 

és járulék támogatásának 10 %-át biztosítja a dologi és beruházási kiadásokra, mely várhatóan 753 

eFt.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti létszám keretig kérelmet nyújtson 

be a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont által 
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biztosított programokra. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a támogatásra vonatkozó hatósági 

szerződés aláírására és a tervezett közfoglalkoztatás végrehajtására.  

 

Felelős:     Knopf Antal Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

11.) Javaslat hótolásra – vállalkozási szerződés megkötésére 
        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban 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 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat hótolásra – 

vállalkozási szerződés megkötésére” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a téli időszakban saját tulajdonban lévő 

útjainak rendeltetésszerű állapotának biztosítását Ágh János agrárvállalkozó látja el, vállalkozási 

szerződés keretében. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Knopf Antal 

polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés előkészítésére, aláírására. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szerződés nettó 160.000,-Ft-ot a 

2019. évi költségvetés terhére biztosítja.  

Minden megkezdett munkaórát utólagos elszámolás alapján fizeti az önkormányzat: 

- hótolás – John Dere traktorral nettő 13.000 Ft+ ÁFA / munkaóra 

- szükség esetén a hó elszállítása rakodógéppel – nettó 12.000 Ft+ÁFA / munkaóra 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019.december 13. - szerződéskötés 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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12.) Javaslat Bábonymegyer Község Önkormányzata részére az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 

számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című projekt keretében 

rendezvényszervezési szolgáltatások biztosításához rendezvényszervező kiválasztására, és 

megbízási szerződés megkötésére 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 12. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását.  

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat 

Bábonymegyer Község Önkormányzata részére az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 számú 

„Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című projekt keretében 

rendezvényszervezési szolgáltatások biztosításához rendezvényszervező kiválasztására, és 

megbízási szerződés megkötéséről szóló előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 

kódszámú pályázat megvalósításához a 2020. évi bábonymegyeri falunapi rendezvényszervezési 

szolgáltatások biztosítására beérkezett árajánlatok közül a BBCOM Hungary Kft. (8698 Pamuk, 

Rákóczi Ferenc utca 77.) nettó 500.000,- Ft + 135.000,- Ft ÁFA összegű ajánlatát fogadja el. 

 

A rendezvények megszervezésének és megtartásának költsége az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 

kódszámú pályázatból rendelkezésre áll, amelyet a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja az 

Önkormányzat. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: értelem szerűen 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

13.) Javaslat Bábonymegyer Község Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 

módosítására 
        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 13. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta Bábonymegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 11/2019. (XII.18.) rendeletét a pénzbeli és természetbeni támogatások 

rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítására. 

(Az írásos előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

14.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására és közszolgáltatási szerződés elfogadására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 14. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására és 

közszolgáltatási szerződés elfogadására”  című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 

mellékletét képező közszolgáltatási szerződést, felhatalmazza a polgármestert, hogy a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F.§ (3) bekezdés c. pontja alapján kijelölt 

Takács Lajos egyéni vállalkozóval (8660 Tab, Zichy Mihály u. 13.) 2020. február 1. napjától 

2023. január 31. napjáig határozott idejű szerződést kössön. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2020. február 1. - szerződéskötés  

 

 

Knopf Antal polgármester: 

Szavazásra bocsátja a 14. naprendi ponthoz tartozó előterjesztés szerinti rendelet-tervezet 

elfogadását. 
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A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta Bábonymegyer Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 12/2019. (XII.18.) rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

(Az írásos előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

15.) Javaslat új Bérleti-üzemeltetési szerződés kötésére a közcélú ivóvízellátó-rendszer 

működtetésére 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Elmondja, hogy nagyon rossz a víz minősége, pedig nemrég lett felújítva a rendszer, amire sok 

pénzt ráköltöttek. A bábonymegyeri vízhez 3-szoros koncentrátumot kell hozzátenni. 

Vízkövesednek a bojlerek és a mosógépek. A tűzcsapok nem lettek kicserélve. A beruházással 

kapcsolatos iratanyagot szeretné látni. A gyerekek nem ihatnak a vízből, mert nem ajánlott. 

 

Tengler Zoltánné alpolgármester: 

Elmondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy a gyerekek nem ihatnak a vízből. A DRV Zrt. a vizet be 

szokta vizsgálni. Nem szóltak még, hogy nem fogyasztható. Az óvodások is isszák. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 15. napirendi ponthoz tartozó 

előterjesztés szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását.  

 

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2019. (XII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az új Bérleti-

üzemeltetési szerződés kötésére a közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére szóló javaslatot és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű hálózatot üzemeltető 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által megküldött  

„Bérleti-üzemeltetési szerződés közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére” 

„Együttműködési megállapodás a használati díj elszámolására” és  

„Együttműködési megállapodás a gördülő fejlesztési terv elkészítésére” 

című tervezeteket jóváhagyja. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

bérleti-üzemeltetési szerződés és a együttműködési megállapodások aláírására. 
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Felelős:    Knopf Antal polgármester 

Határidő: értelem szerűen 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

16.)   Kérdések, interpellációk 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, interpellációja. 

 

Több napirendi pont, kérdés, interpelláció nem lévén, a polgármester megköszöni a részvételt, a 

nyílt ülést bezárja és zárt ülést rendel el. 

 

 

Kmft. 

 

 

Dr. Vanó Szilárd jegyző megbízásából: 

 

 

 

 

                            Balha Gyuláné                                                   Knopf Antal 

                   önkormányzati munkatárs    polgármester 

 

 


