
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

K é s z ü l t: Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. augusztus 

10. napján 9.00 órai kezdettel a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:     Knopf Antal polgármester 

                                     Tengler Zoltánné alpolgármester       

                            Györfi Richárd képviselő 

                            Gasparics Béla képviselő 

                            Horváth János képviselő 

 

Meghívottként: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző  

                        

         A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján készítette Sternóczky Andrásné önkormányzati munkatárs. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő 

képviselő megjelent. Az ülést megnyitja. 

 

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

 

Szavazásra bocsátja a nyilvános 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 34/2021. (VIII.10.) számú 

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

rendkívüli nyilvános ülésen: 

 

NAPIREND: 

  

 1.) Javaslat a Településfásítási program pályázat megvalósítására 
       Előadó: Knopf Antal polgármester 

  

 2.) Javaslat Vis maior pályázat benyújtására 
       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

 

 

A képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.  
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1.) Javaslat a Településfásítási program pályázat megvalósítására 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Nehezményezi, hogy a településfásítási program pályázatról nem kaptak tájékoztatást. Tájékoztatást 

kér a polgármestertől, azzal kapcsolatosan, hogy milyen és mennyi fáról lenne szó, milyen helyrajzi 

számokra lesznek ültetve, hány évig kell őket gondozni, illetve milyen kötelezettséggel fog ez járni. 

Ahhoz, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni, szükség van információra. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, hogy más kérdés, hozzászólás van-e. A határozati javaslat 2-es változatának 

elfogadását javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja az 1. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben 

található döntés, illetve határozati javaslat 2-es változatának elfogadását. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (VIII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

Településfásítási program pályázat megvalósítására szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfásítási program 

pályázat felhívásra beadott pályázat beszámolóját elfogadja. A pályázat megvalósítását az ütemezett 

ültetés szerint az őszi időszakban biztosítja a támogató által megjelölt időpontban. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósítási 

helyszíneként a 25, és a 83 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat jelöli meg.  

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5 éves fenntartási költséget az 

adott évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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2.) Javaslat Vis maior pályázat benyújtására  
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Györfi Richárd képviselő: 

Megkérdezi, hogy milyen esély van rá, hogy a pályázatot megnyerjék. Szeretne rá választ kapni. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megvonja a szót Györfi Richárd képviselőtől. Megkérdezi, hogy más kérdés, hozzászólás van-e. 

 

Horváth János képviselő: 

Nem tartja etikusnak, hogy a polgármester megvonja a szót a képviselőktől. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megvonja a szót Horváth János képviselőtől, majd megkérdezi, hogy más kérdés, hozzászólás van-

e.  

 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

Elmondja, hogy a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani ezt a vis maior pályázatot és ők fogják 

majd a beadott szakértői vélemény, valamint az ő általuk megtartott helyszíni bejárásokról készült 

jegyzőkönyvek alapján megállapítani, hogy a település jogosult-e a vis maiorra vagy sem. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megköszöni jegyző asszonynak a szakmai válaszadást. Megjegyzi Györfi Richárd képviselőnek, 

hogy ő saját maga videózta le a sártengert, ami lejött a Haladás utcában. Saját szemével láthatta, 

hogy az árkok fel vannak telítődve. A sártömegeket el kellett tisztítani. Értelmetlen számára a 

felvetés, hogy miért adjanak be pályázatot vis maiorra. Nem ők döntenek, hanem megvannak erre 

az illetékes szakemberek. Véleménye szerint a falu érdekében lépni kell, ha ilyen káresemény 

történik. 

 

Horváth János képviselő: 

Elmondja, hogy támogatják a vis maiorra benyújtásra kerülő pályázatot. Azonban azt 

nehezményezi, hogy az információkat legtöbbször vagy egy nappal előtte, vagy még akkor sem 

kapják meg.   

 

Knopf Antal polgármester: 

Megjegyzi a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő adatokat, helyrajzi 

számokat, szakértői véleményeket illő lett volna elolvasniuk. Nagyon precízen ki lett dolgozva. 

Elmondja, hogy az idő rövid volt, így biztosan nem mindenkinek volt ideje az előterjesztés 

áttanulmányozására. Kéri a képviselő-testület megértést, hogy amikor gyorsan kell cselekedni, 

akkor gyorsan kell. A hivatal, a szakértők, a szakemberek rendkívül gyors munkát végeztek. Ha azt 

akarják, hogy az utak és az árkok rendben legyek, akkor alkalmazkodniuk kell.  

 

Horváth János képviselő: 

Reagálva elmondja, hogy ők is a falu javát szeretnék szolgálni, csak azt nehezményezi, hogy ki 

vannak ebből rekesztve. Szeretné, hogy ha kulturáltan megbeszélnék a dolgokat. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megvonja a szót Horváth János képviselőtől. Megkérdezi, hogy más kérdés, hozzászólás van-e. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 2. napirendi ponthoz tartozó 

előterjesztésben található 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 36/2021. (VIII.10.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Vis maior 

pályázat benyújtására„ szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata a 2021. június 26-i esőzések okozta károk helyreállítására 

Vis maior pályázatot kíván benyújtani.  

 

A káresemény megnevezése: Sár, hordalék eltakarítása az útról és az árkokból, útburkolat, árok és 

padka javítása. 

Helye: 8658 Bábonymegyer, Haladás utca 457 hrsz., Szent István utca 428 hrsz. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2021. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 
809.000  Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 7.274.639 Ft 90 

Források összesen 8.083.639 Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 8.083.639,- Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

 A testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) 

önkormányzati rendeletében biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció összeállítására, 

aláírására és benyújtására. 

 

A Képviselő-testület a kárszakértői díjat bruttó 320.000,-Ft összegben a 2021-es költségvetés 

terhére biztosítja. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester              

Határidő: 2021. augusztus 10. – pályázat benyújtása 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Knopf Antal polgármester: 

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

nyílt ülést. 

 

  Kmft. 

 

 

 

                       Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit Knopf Antal 

                                      jegyző polgármester 


