
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. 

szeptember 8. napján 9.00 órai kezdettel a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozótermében megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:     Knopf Antal polgármester 

                                     Tengler Zoltánné alpolgármester       

                            Györfi Richárd képviselő 

                            Horváth János képviselő 

                            Gasparics Béla képviselő 

 

Meghívottként: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző 

                            Halász Adorján c. r. százados a Tabi Rendőrőrs őrsparancsnoka 

                            Lutor Tamás főtörzszászlós 

                             

Megjelent továbbá 15 fő érdeklődő állampolgár. 

                                                                         

         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. 

 

Megkérdezi, hogy a meghívókban szereplő napirendi pontokon kívül van-e valakinek más javaslata. 

 

Györfi Richárd képviselő: 

Elmondja, hogy a 14-es napirendi pontban tárgyalandó képviselői indítvánnyal a képviselő-testület 

nem ért egyet, új javaslatuk lenne az alpolgármester megválasztására, szeretnék akár nyílt, akár zárt 

testületi ülésen tárgyalni. 

 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

Javasolja, hogy a 14-es napirendi pontot tegyék át zárt ülésre és ott tárgyalják meg.  

Továbbá javasolja, hogy a képviselő-testület a 13-as napirendi pontot vegye le a napirendről, mert a 

pályázati anyag határidőre nem érkezett meg, ezért az előterjesztést nem tudták elkészíteni.  

A 13. napirendi pont helyébe pedig vegyék fel megtárgyalásra a - Javaslat Településfejlesztési 

beruházások támogatása pályázat benyújtására - című napirendi pontot. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Szavazásra bocsátja azon javaslat elfogadását, hogy a nyilvános ülés meghívójában szereplő 14. 

napirendi pontot „Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására” zárt ülésen tárgyalja a képviselő-

testület. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2021. (IX.8) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot zárt 

ülésen tárgyalja: 
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  1.) Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Szavazásra bocsátja a nyilvános és a zárt ülés napirendjének elfogadását azzal, hogy a meghívóban 

szereplő 13. napirendi pontot a napirendről vegyék le, helyette a Településfejlesztési beruházások 

támogatása pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot tárgyalják meg. A nyilvános ülés 

meghívójában szereplő 14. napirendi pontot pedig az imént meghozott határozat értelmében zárt 

ülésen tárgyalják. Javasolja továbbá, hogy a nyilvános ülés meghívójában szerepló 4. napirendi pont 

„Javaslat a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására” elsőként kerüljön 

tárgyalásra. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2021. (IX.8.) számú 

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

nyilvános ülésen: 

 

NAPIREND: 

 

  1.) Javaslat a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 

        Előadó: Tabi Rendőrőrs őrsparancsnoka 

                      Knopf Antal polgármester 

 

  2.) Beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  3.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  5.) Javaslat a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről szóló beszámoló 

elfogadására  

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  6.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
        Előadó: Kmopf ntal polgármester 

 

  7.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  8.) Javaslat a víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  9.) Javaslat ingatlanok művelési ágának megváltoztatására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 
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10.) Javaslat a Bursa Hungrica önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való 

csatlakozásra 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

11.) Javaslat a „Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című 

pályázathoz nyilvánosság biztosítására és megbízási szerződés megkötésére 

        Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

12.) Javaslat a „Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című 

pályázathoz tervező kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 

        Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

13.) Javaslat Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat benyújtására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

14.) Kérdések, interpellációk 

 

 

az alábbi napirendi pontokat tárgyalja zárt ülésen: 

 

   1.) Javaslat települési támogatások megállapítására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

   2.) Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

 

A képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 

 

 

1.) Javaslat a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 

      Előadó: Tabi Rendőrőrs őrsparancsnoka 

                    Knopf Antal polgármester 

  

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja az 1. 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 47/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

közrend, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Siófoki Rendőrkapitányság 

Kapitányságvezetőjét.  
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Felelős :     Knopf Antal polgármester (a határozat közléséért) 

Határidő: 2021. szeptember 20. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

2.) Beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról 

     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, az önkormányzat nyert a fásítási pályázaton. Június 12-én a balatonőszödi találkozón vett 

részt. Június 14-én Tabon a polgármesterek megbeszélésen vett részt. Június 16-án a 

Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesületének elnökével tárgyalt. Július 21-én a szülői klub 

rendezvényén vett részt. Július 22-én íjász bemutatón volt. Július 23-án Csurgó városban egyházi 

vezetők tanácskozásán vett részt. Július 30-án testületi ülést tartottak. Július 26-án a bábonymegyeri 

lőtéren lövész versenyre hívták meg, ahol felkérték a díjak átadására. Augusztus 2-án Tóth 

Andrással a Kistelepülések Önkormányzati Szövetségének az elnökével tárgyalt. Augusztus 3-án a 

tabi Gyámügyi Osztály vezetővel egyeztetett. Augusztus 5-én a bábonymegyeri gyermekek a 

veszprémi állatkertbe kirándulni mentek a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és az 

önkormányzat támogatásával. Augusztus 15-én Andocson részt vett a polgármesterek találkozóján. 

Augusztus 17-én és 25-én rendkívüli testületi ülést tartottak. Augusztus hónapban folyamatosan 

dolgoztak a külterületi utak felújítása című pályázaton. Folyamatban van az útépítési engedélyek 

megkérése. A pályázatban 50 millió Ft-ig lehet pályázni. A pályázatnak 95%-os a támogatása, az 

önkormányzatnak 2,5 millió Ft önerőt kell hozzá biztosítania. Nyertek a Szent István út felújítása 

pályázaton, mely út és hídfelújításra vonatkozott. Az ehhez szükséges önerőt a Böttcher 

Hungária Zrt. biztosította, ezúton megköszöni a felajánlást. Augusztus 10-én benyújtották a vis 

maior pályázatot a Haladás utca és a Szent István utca felújítására 8 millió Ft-os támogatásra. 

Augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelésen vett részt a bábonymegyeri református templomban. A 

kenyérszentelési ünnepségen a képviselő-testület minden tagja jelen volt, valamint a lakosság is 

szép számban jelent meg. Augusztus 21-én sikeresen lezajlott a falunap. Minden korosztály részére 

tudtak megfelelő programokat szervezni. Igazi összehangolt csapatmunka volt. Megköszöni 

mindenkinek a segítségét, akik hozzájárultak a sikeres falunap lebonyolításához. Továbbá 

megköszöni Tengler Zoltánné alpolgármester asszony és Gasparics Tünde NMI-s munkatárs 

segítségét a plakátok és a meghívók elkészítésében, valamint, hogy minden lakos postaládájába 

eljutatták. Megköszöni mindenki támogatását, segítségét. Először tudtak Bábonymegyer községben 

térítésmentesen ételt biztosítani minden résztvevőnek, kb. 800-900 fő részére. Ünnepi köszöntőt 

mondott Witzmann Mihály országgyűlési képviselő. A sportöltöző felújítása részben megtörtént, az 

áramellátáson javítani kell, a vízvezetékeket ki kell cseréltetni. Feltöltésre került a kulturális 

pályázat, amivel 1 millió Ft-ot lehet nyerni Folyamatosan részt vesznek a Munkaügyi Központ által 

meghirdetett parlagfű irtási akcióban. Csatlakoztak a Dél-Magyarországi Jégeső elhárítási 

Egyesüléshez. Folyamatos kapcsolatot tartanak a Somogy Megyei Közgyűlés pályáztatási 

rendszerével. Meghívást kaptak a szeptember 11-i tabi szüreti fesztiválra. Augusztus 28-án a tabi 

íjászversenyen Bábonymegyer község csapata első helyezést ért el. A legjobb eredményt Takács 

Attila érte el, kiemeli Kadosa Józsefné szervező munkáját. Augusztus 28-án nyárbúcsúztató 

falunapjuk volt. „Bábonymegyer Község” Díszpolgára kitüntetést adományoztak Dr. Ruff Flórián 

címzetes polgármester úrnak, „Bábonymegyer Községért” Emlékplakett kitüntetést adományoztak a 

Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesülete, Horváth Imre és Keszeg Béla részére. Ezt a hagyományt a 

későbbiekben is folytatni szeretnék. Szeptember 1-jén megnyitotta kapuit a bábonymegyeri óvoda 

és iskola. Az óvoda új vezetőt kapott. A beérkezett pályázatokat egy háromfős bizottság bírálta el. 

Az egyik bizottsági tag Gasparics Béla képviselő volt. A bizottság egyhangú javaslatára a vezetői 

megbízást Puskásné Dénes Andrea óvónő kapta meg, kinevezése 5 évre szól. Szeptember 3-án 
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felköszöntötték Zsiga Jánosnét és Kalóz Gézánét 90. születésnapjuk alkalmából. Szeptember 4-én 

nagyon jó hangulatú és színvonalas nyugdíjas találkozón vett részt. Megköszöni a Bábonymegyeri 

Nyugdíjasok Egyesület munkáját. Megköszöni Plavecz Ramónának, hogy lefestette Patkó Pista 

kopjafáját. Pályázatot kívánnak benyújtani a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt közterület 

fejlesztésre. Játszóteret szeretnének építeni. A maximálisan elnyerhető összegre, 12 millió Ft-ra 

pályáznak. A szükséges önerő rendelkezésre áll, a pályázatot szeptember 15-ig kell benyújtani. A 

pályázatírókkal és tervezőkkel egyeztetett, a képviselő-testülettel megtárgyalta, valamint a helyszínt 

is kiválasztották. A TOP 2-es pályázaton elnyert 210 millió Ft összköltségű Bábonymegyer Község 

csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése című projekt tervezési feladatai folyamatban vannak, 

a kivitelezés várhatóan egy éven belül fog megtörténni. Szeptember 7-én a projekt menedzser teljes 

körű tájékoztatást adott a képviselő-testület részére. Az ütemezések, ajánlattételek folyamatban 

vannak. Bruttó 15 millió Ft-ból felújításra került a Dózsa György utca 405 m-es szakasza, melynek 

átadását szeptember 18-ra tervezik. A felújításokat folytatni fogják. 

 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a beszámoló 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 48/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

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

beszámolót elfogadja. 

 

 

3.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

        

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.  

 

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a lejárt határidejű határozatokat, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.  
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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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi: 

 

3/2021.(VI.22.) számú képviselő-testületi határozat, 

4/2021.(VI.22.) számú képviselő-testületi határozat, 

6/2021.(VII.1.) számú képviselő-testületi határozat, 

7/2021.(VII.1.) számú képviselő-testületi határozat, 

14/2021.(VII.6.) számú képviselő-testületi határozat, 

15/2021.(VII.6.) számú képviselő-testületi határozat, 

17/2020.(VII.6.) számú képviselő-testületi határozat, 

23/2021.(VII.6.) számú képviselő-testületi határozat, 

26/2021.(VII.6.) számú képviselő-testületi határozat, 

28/2021.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat, 

30/2021.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat, 

31/2021.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat, 

35/2021.(VIII.10.) számú képviselő-testületi határozat, 

36/2021.(VIII.10.) számú képviselő-testületi határozat, 

38/2021.(VIII.17.) számú képviselő-testületi határozat, 

39/2021.(VIII.17.) számú képviselő-testületi határozat, 

41/2021.(VIII.17.) számú képviselő-testületi határozat, 

42/2021.(VIII.17.) számú képviselő-testületi határozat. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

5.) Javaslat a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről szóló beszámoló 

elfogadására  

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bábonymegyeri 

Napsugár Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről szóló beszámolót, és azt az előterjesztés melléklete 
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szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester (határozat közléséért) 

Határidő: 2021. szeptember 20. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

6.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

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 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

A képviselő-testület a 2021. évi gazdálkodás I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót, és azt az 

előterjesztés és annak mellékletei alapján elfogadja. 

 

Felelős:     Knopf Antal 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

7.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 

     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

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

szerinti rendelet-tervezet elfogadását.  

 

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta Bábonymegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 12/2021. (IX.16.) rendeletét az önkormányzat 2021. évi költségvetés 

módosításáról.  

(Az írásos előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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8.) Javaslat a víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

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 53/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű rendszer 15 

éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyására szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-28316-1-001-00-07 MEKH 

kóddal rendelkező DRV_V_103Bábonymegyer vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11 § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 

2022-2036 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét 

elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a 

DRV Zrt-től megrendeli. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének 

bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles 

eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv 

beruházási tervrészének ellátásért felelőse által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a 

törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.  

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 15. (határozat közlése) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

9.) Javaslat ingatlanok művelési ágának megváltoztatására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

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: 
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Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

ingatlanok művelési ágának megváltoztatására” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Bábonymegyer 35, 69 és 027 hrsz-ú ingatlanok művelési ágának megváltoztatását - helyi közútra 

- az illetékes hatóságoknál kezdeményezze.  

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021. október 15.  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

10.) Javaslat a Bursa Hungrica önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való 

csatlakozásra 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

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 55/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való 

csatlakozásra” című előterjesztést és úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az előterjesztés mellékletét képező - a 

csatlakozáshoz szükséges – „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) szóló dokumentum aláírására, és az 

abban foglalt kötelezettségek teljesítésére, továbbá a Csatlakozási nyilatkozatnak az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére legkésőbb 2021. október 1-ig történő eljuttatására. 

A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2021. 

október 5-ig kiírja az előterjesztés melléklete szerinti „A” és „B” típusú pályázatot a jelenlegi 

felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánok számára. 

Egyben vállalja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2022. 

évi költségvetésében 300.000.- forint előirányzatot tervez. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester  

Határidő: 2021. október 1. a csatlakozási nyilatkozat megküldésére,  

 2021. október 5. a pályázat kiírására,  

        2022. évi költségvetés tervezésekor 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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11.) Javaslat a „Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című 

pályázathoz nyilvánosság biztosítására és megbízási szerződés megkötésére 

        Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, a megvalósítás, a kivitelező és a tervező kiválasztása folyamatban van. 

 

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 56/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

„Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázathoz 

nyilvánosság biztosítására és megbízási szerződés megkötésére szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervező kiválasztására beérkezett 

árajánlatok MEDIA SOLUTIONS Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) bruttó 

223.054,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvánosság biztosításának 

költségét a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja, amely rendelkezésre áll a TOP-2.1.3-16-SO1-

2021-00015 azonosító számú pályázatból. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021.09.23. (szerződés megkötése) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

12.) Javaslat a „Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című 

pályázathoz tervező kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 

        Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.  

 

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

szerinti döntés, illetve határozati javaslat elfogadását.  
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A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

„Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázathoz 

tervező kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervező kiválasztására beérkezett 

árajánlatok H-BON MÉRNÖKI IRODA Kft. (7632 Pécs, Víg u. 1/1.) bruttó 8.398.022,- Ft 

összegű ajánlatát fogadja el. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervező költséget, a 2021. évi 

költségvetés terhére biztosítja, amely rendelkezésre áll a TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00015 azonosító 

számú pályázatból. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021.09.23. (szerződés megkötése) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

13.) Javaslat Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat benyújtására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 13. 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 58/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat 

Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat benyújtására szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balaton 

Fejlesztési Tanács által kiírt „Településfejlesztési beruházások támogatása” című felhívásra 

támogatási kérelmet nyújt be „Szabadidő- és játszópark kialakítása Bábonymegyeren” 

címmel. A pályázat helyszíni a 104 hrsz-ú zöldterület.  
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Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázathoz szükséges 

önerőt (pályázatírás, projektmenedzsment, nyilvánosság összege) a 2021. évi költségvetés terhére, 

melynek összege bruttó 495.000,- Ft. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 

tervdokumentációt jóváhagyja. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Knopf Antal 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Knopf Antal 

polgármestert a pályázatírás és projektmenedzsment tevékenység ellátására a Somogy Megyei 

Önkormányzattal történő szerződés aláírására. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021.09.14. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

14.) Kérdések, interpellációk 

 

Györfi Richárd képviselő: 

Megkéri Knopf Antal polgármester urat, hogy a közmeghallgatás időpontját egyeztesse jegyző 

asszonnyal. Kéri, hogy minél előbbi időpontra, még ebben, vagy a jövő hónapban tartsák meg, mert 

nagyon sokan várják. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Javasolja, hogy a jelenlévő érdeklődő állampolgárok felszólhassanak. 

 

Szavazásra bocsátja a javaslata elfogadását. 

 

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2021. (IX.8.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja azt a javaslatot, hogy az 

érdeklődő állampolgárok felszólalhassanak. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Takács Károly érdeklődő állampolgár: 

Megkérdezi, mi az akadálya annak, hogy a Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesülete székhelyén 

lévő terem felújítására az önkormányzat ráköltsön 4-500.000,- Ft-ot, amit az előző önkormányzat 

nem tett meg. Bevezették az internetet, de nem lehet használni, mert olyan helyen van, ahol nincs 

konnektor, nincs csatlakozási lehetőség. Az önkormányzat fizeti, de használni nem lehet. A fűtési 

rendszere szintén használhatatlan.  
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Knopf Antal polgármester: 
Takács Károly kérdésre válaszolva elmondja, hogy kérelmüket a Tabi Közös Önkormányzati 

Hivatal felé továbbították, az ügy folyamatban van. Abban egyeztek meg, hogy az anyag költséget 

az önkormányzat fogja állni, a szakmunkát pedig a Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesületnek kell 

biztosítania. Ebben egyeztek meg. 

 

Takács Károly érdeklődő állampolgár: 

Megkérdezi, hogy a fűtéssel és az internettel mi lesz, mert mindent az egyesület nem tud állni. 

 

Szabó László érdeklődő állampolgár: 

Mint volt képviselő, elmondja, hogy ezt a rágalmat nem fogadja el. Megjegyzi, hogy ha valami nem 

tetszik, akkor az egyesület vigye jogi útra, hogy az előző testület hova tette azt a pénzt. Abban az 

időben Takács Károlyt nem látta aktivistaként, hogy segítette volna az önkormányzat munkáját. 

Többször visszahallotta a faluban, hogy Takács Károly szerint mindenki lop, csal. Abban az időben 

sem volt az önkormányzatnak ilyen igényekre pénze. Azaz épület is pályázati támogatásból lett 

felújítva. Akkor is volt fűtve, szerinte a fűtés korszerű, teljesen jól működött. Az, hogy nyitva volt 

az ajtó, idegen emberek járkálnak be és időközben valami elromlik, arról nem a régi testület tehet. 

Ezért nem fogadja el, hogy az előző testületet hibáztatják.  

 

Takács Károly érdeklődő állampolgár: 

Megmutatják a bizonyítékokat, a fényképeket, hogyan lett lerakva a padló.  

 

Szabó László érdeklődő állampolgár: 

Elmondja, hogy abban az időben is beázott a padló parkettája. Mindenki szakember a mai világban, 

de kevesen tudnak minőségbeli munkát végezni. Majd nézzék meg ezeket a beruházásokat is a 

későbbiekben, hogy mennyire lesznek szakszerűen megcsinálva. De ő majd nem fog rágalmakat 

mondani a mostani testületre, hanem meg fogja köszönni polgármester úrnak és a képviselő-

testületnek a munkáját. 

 

Erdélyi Lajosné érdeklődő állampolgár: 

Megkéri Szabó Lászlót, hogy ne becsülje le a nyugdíjasokat, mert nagyon sok mindent csinálnak a 

faluban. 

 

Selmeczi Norbert érdeklődő állampolgár: 

Megkérdezi, hogy a Tengler Zoltánné helyére van-e már valami javaslat, hogy ki szeretne lenni. 

 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

Reagálva elmondja, hogy ez nem úgy működik, hogy ki szeretne lenni. Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény szerint a polgármester javaslatára és a polgármester előterjesztése 

alapján lehet az alpolgármester személyét megjelölni, illetve visszahívni. A 2019-es választások 

után a polgármester úr Tengler Zoltánnét javasolta alpolgármesternek, a képviselő-testület ezt 

elfogadta. Arról nem volt szó, hogy helyette ki szeretne lenni. 

 

Hebrócs Ernő jelenlévő: 

Elmondja, örül annak, hogy olyan ülést szerveztek, amelyre bárki eljöhet. Megköszöni az eddigi 

munkáját a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, valamint jegyző asszonynak, hogy kijött. 

 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

Elmondja, hogy a nyílt ülésre bárki eljöhet, viszont a zárt ülésre nem, de a zárt ülésen hozott 

határozat nyilvános. A rendkívüli képviselő-testületi ülések a Tabi Közös Önkormányzati 

Hivatalban kerültek megtartásra, de a jegyző minden testületi ülésen részt vesz, mert jegyző nélkül 

nem lehet a testületi üléseket lebonyolítani.  
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Knopf Antal polgármester: 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a hozzászólásokat. Megkérdezi, hogy más kérdés, 

interpelláció még van-e. 

 

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

nyílt ülést bezárja és zárt ülést rendel el. 

 

 

  Kmft. 

 

 

 

              Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit Knopf Antal 

                                jegyző polgármester 

 


