
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. október 

27. napján 8.30 órai kezdettel a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:     Knopf Antal polgármester 

                                    Tengler Zoltánné alpolgármester   

                                    Gasparics Béla képviselő 

                           Györfi Richárd képviselő 

                             

Távolmaradását jelentette: 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 4 fő 

képviselő megjelent. Az ülést megnyitja. 

 

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

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 75/2021. (X.27.) számú 

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

tárgyalja rendkívüli nyilvános ülésen: 

 

NAPIREND: 

 

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

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

Team építés-, együttműködés fejlesztése képzés biztosítására, és megbízási szerződés 

megkötésére  

 Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

      2.) Javaslat megbízási szerződés megkötésére a község honlapjának, közösségi oldalaknak 

feltöltésére, karbantartására 

            Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

3.) Javaslat kulturális szakember foglalkoztatására 

Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

4.) Javaslat 2 fő foglalkoztatására 

Előadó: Knopf Antal polgármester 
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az alábbi napirendi pontokat tárgyalja zárt ülésen: 

 

1.) Szabó Pál Attila településképi kötelezési ügye 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

      2.) Javaslat települési támogatás iránti kérelem elbírálására 

            Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

 

A képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.  

 

 

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

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

Team építés-, együttműködés fejlesztése képzés biztosítására, és megbízási szerződés 

megkötésére  

     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 76/2021. (X.27.) 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 Team építés-, 

együttműködés fejlesztése képzés biztosítására, és megbízási szerződés megkötésére szóló 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

kódszámú pályázat megvalósításához a Team építés-, együttműködés fejlesztése képzésre 

beérkezett árajánlatok közül MANHATTAN Akadémia Kft. (1013 Budapest, Krisztina körút 39. 

B-tömb. ép.) nettó 1.200.000,- Ft + 0,- Ft ÁFA összegű ajánlatát fogadja el. 

 

A Team építés-, együttműködés fejlesztése képzés költsége az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 

kódszámú pályázatból rendelkezésre áll, amelyet a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja az 

Önkormányzat. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős:    Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021.11.15. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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2.) Javaslat megbízási szerződés megkötésére a község honlapjának, közösségi oldalaknak 

feltöltésére, karbantartására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

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 77/2021. (X.27.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község honlapjának, 

facebook oldalának, „Bábonymegyer község” csoport tájékoztató weboldalának és a közösségi 

oldalak tartalmának adattal való feltöltésére, moderálására és karbantartására szóló javaslatot. Az 

önkormányzat dönt, hogy megbízást köt a feladat ellátására Csendes Viktor Siófok, Petőfi S u. 1-3. 

sz.  lakossal.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti megbízási szerződés 

megkötésére.  

 
Felelős:     Knopf Antal polgármester (határozat közlése) 

Határidő: 2021. november 1. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

3.) Javaslat kulturális szakember foglalkoztatására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 3. 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 78/2021. (X.27.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kulturális szakember 

foglalkoztatására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:  

 
A képviselő-testület a kulturális szakember foglalkoztatásához 2021. december 1-től az 

önkormányzat mindenkori költségvetésében 1 fő létszámot és annak bérköltségét tervezi.  
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A képviselő-testület 2022. évben bérköltségre járulékkal együtt 3.188eFt-ot biztosít. Amennyiben 

2022. évben a garantált bér összege változik, akkor a költségvetésben az emelt összeggel kerül 

betervezésre.   

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaszerződés elkészítéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:    Knopf Antal polgármester  

Határidő: 2021. december 1.  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

4.) Javaslat 2 fő foglalkoztatására 

     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 4. 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 79/2021. (X.27.) számú 

határozata: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2 fő 

foglalkoztatására vonatkozó javaslat.  

Az önkormányzat 2022. január 1-től – 2022. december 31-ig 2 főt foglalkoztat egyéb takarító és 

kisegítő munkakörben, 8 órás munkaidővel, havi 220.000 Ft bruttó bérrel.  

A 2 fő bérköltségére (járulékkal együtt), 6.098 eFt-ot, a képviselő-testület az önkormányzat 2022. 

évi költségvetésében biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására.  

 

Felelős: Knop Antal polgármester  

Határidő:  2021. december 31. 

 

(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 
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