
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 30. napján 8.30 órai kezdettel a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:     Knopf Antal polgármester 

                                     Tengler Zoltánné alpolgármester   

                                     Horváth János képviselő     

                            Györfi Richárd képviselő 

                             

Távolmaradását jelentette: Gasparics Béla 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 4 fő 

képviselő megjelent. Az ülést megnyitja. 

 

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

 

Szavazásra bocsátja az 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 68/2021. (IX.30.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja rendkívüli nyilvános ülésen: 

 

1.) Véleményezés az általános iskolák felvételi körzeteiről 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

2.) Javaslat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében képzés indítására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

az alábbi napirendi pontot tárgyalja zárt ülésen: 

 

1.) Javaslat települési támogatás iránti kérelmek elbírálására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

 

A képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.  
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1.) Véleményezés az általános iskolák felvételi körzeteiről 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

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

található 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 69/2021. (IX.30.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskolák 

felvételi körzetének véleményezéséről szóló előterjesztést. Illetékességi területén a jelenlegi 

általános iskolai felvételi körzethatárokkal egyetért, nem javasol változtatást.  

 
Felelős:     Knopf Antal polgármester (határozat közlése) 

Határidő: 2021. október 15. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

2.) Javaslat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében képzés indítására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Megkérdezi, hogy ki az a két fő, aki a képzésre jelentkezett. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Tudomása szerint az egyik fő Raffael Zsuzsanna, a másik fő Hábor Tünde. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 2. napirendi ponthoz tartozó 

előterjesztésben található 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 70/2021. (IX.30.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás keretében képzés indítására” tárgyú előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozza: 
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Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 4-jétől 2021. 

november 10-ig terjedő időszakra, 2 főre kérelmet nyújt be a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont által biztosított közfoglalkoztatási programra. 

Bábonymegyer Község Önkormányzata a 2 fő bérköltségére (85.000,- Ft segédmunkás bérrel és 

7,75% szociális hozzájárulási adóval) 241.060,- Ft-ot biztosít a 2021. évi költségvetésben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti létszámkeretig kérelmet nyújtson 

be a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont által 

biztosított programra. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a támogatásra vonatkozó hatósági 

szerződés aláírására és a tervezett közfoglalkoztatási program végrehajtására.  

 

Felelős:     Knopf Antal Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Knopf Antal polgármester: 

Több napirendi pont 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 

 

 


