
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. november 

20. napján 16:00 órai kezdettel a bábonymegyeri Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak:   Knopf Antal polgármester 

                          Tengler Zoltánné alpolgármester 

                          Gasparics Béla képviselő 

     Györfi Richárd képviselő 

                           Horváth János képviselő 

                                     

Meghívottként: Dr. Vanó Szilárd jegyző 

  

A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján készítette Sternóczky Andrásné önkormányzati munkatárs. 

 

Kiss Sándorné polgármester: 

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

 

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

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2019. (XI.20.) számú 

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

nyilvános ülésen: 

 

NAPIREND: 

 

1.)  Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előadó: Györfi Richárd Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 

elnöke 

 

  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 
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   5.) Javaslat a 2020 évi belső ellenőrzési terv meghatározására 

        Előadó: Dr. Vanó Szilárd jegyző 

 

   6.) Javaslat az adórendeletek felülvizsgálatára 

         Előadó: Dr. Vanó Szilárd jegyző 

 

   7.) Javaslat a „Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat 

kivitelezőjének kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 

          Előadó: Knopf Antal polgármester   

 

   8.) Javaslat a „Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat 

projektmenedzserének kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 

         Előadó: Knopf Antal polgármester 

  

   9.) Javaslat a „Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat műszaki 

ellenőrének kiválasztására és megbízási szerződés megkötése 
         Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  10.) Javaslat kivitelező kiválasztására – megyeri orvosi rendelő felújítása 

         Előadó: Knopf Antal polgármester   

 

  11.) Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet módosítására 

         Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

  12.) Javaslat törvényességi észrevétel megtárgyalására  
          Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  13.) Javaslat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítására 

         Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  14.) Javaslat a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetésére  

          Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  15.) Javaslat pályázat kiírására a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda intézményvezetői 

álláshelyére 

          Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  16.) Javaslat a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

         Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

  17.) Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülettel a 

Bábonymegyer belterület 25. hrsz-ú ingatlan 54,87m
2
 alapterületű helyiségére 

vonatkozóan 

          Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

  18.) Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Bábonymegyeri Nyugdíjasok 

Egyesületével 

         Előadó: Knopf Antal polgármester 
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  19.) Kérdések, interpellációk 

                                                                    

 

az alábbi napirendi pontokat tárgyalja zárt ülésen: 

 

1.) Javaslat települési támogatás iránti kérelem elbírálására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

2.) Javaslat települési támogatás iránti kérelem elbírálására 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

3.) Javaslat települési támogatás iránti kérelem elbírálására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

4.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

 

A képviselő-testület megkezdi a nyilvános ülés napirendi pontjainak tárgyalását.  

 

 

1.)  Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

      Előadó: Györfi Richárd Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 

elnöke 

 

Knopf Antal polgármester: 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy mindenki időben és rendben leadta a saját és a hozzátartozói 

vagyonnyilatkozatát. 

 

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: 

 

Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2019. (XI.20.) számú határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot 

Vizsgáló Bizottság tájékoztatóját a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről tudomásul 

veszi.  

 

Felelős:  Knopf Antal polgármester (határozat közlése) 

Határidő:  2019. november 30. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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2.) 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: 

- Október 19-én társadalmi munka volt a bábonymegyeri temetőben, majd október 26-án a 

megyeri temetőben is. 

- November 1-jén megemlékeztek és koszorút helyezetek el az 1. és 2. világháborús hősi 

halottak emlékművénél, valamint Patkó Pista kopjafájánál. 

- November 2-án társadalmi munkát végeztek a bábonymegyeri futballpályán. 

- November 4-én alpolgármester asszonnyal az önkormányzat szociális és pénzügyi 

ügyeiről tárgyaltak Tabi Közös Önkormányzati Hivatalban. 

- November 5-én a SMKH Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén járt, ahol 

a közmunka programról tárgyalt. 

- November 6-án az alpolgármester asszonnyal az OTP Bankban intézték az 

önkormányzat ügyeit. 

- November 7-én a Bábonymegyer Községért Közalapítvány ülésén volt Keszeg Béla 

elnök úr meghívására. 

- November 9-én a tabi katolikus karitász rendezvényén vett részt. 

- November 11-én a Koppány-völgyi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén volt. 

- November 15-én a bábonymegyeri sportkör alakuló ülésén vett részt. 

- November 18-án Siófokon közjegyzőnél járt önkormányzati ügyben. 

-  November 19-én közös értekezleten vett részt a tabi hivatalban a Tabi Közös  

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó polgármesterekkel együtt. 

 

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-testületnek 106/2019. (XI.20.) 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: 

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

 

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 5 fő képviselő vesz részt. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 107/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

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

 

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-testületnek 108/2019. (XI.20.) számú 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi: 

  
65 /2019.(VII.3.) számú képviselő-testületi határozat, 

66/2019.(VII.3.) számú képviselő-testületi határozat, 

74/2019.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat, 

76/2019.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat, 

77/2019.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat, 

78/2019.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat, 

81/2019.(IX.25.) számú képviselő-testületi határozat, 

82/2019.(IX.25.) számú képviselő-testületi határozat, 

83/2019.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat, 

103/2019.(X.21.) számú képviselő-testületi határozat. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

5.) Javaslat a 2020 évi belső ellenőrzési terv meghatározására 

     Előadó: Dr. Vanó Szilárd jegyző 

 

Knopf Antal polgármester: 

Felkéri Dr. Vanó Szilárd jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Vanó Szilárd jegyző: 

Elmondja, hogy az önkormányzatok gazdálkodását belső ellenőr vizsgálja minden évben. Ez egy 

törvény által előírt kötelező feladat. Az önkormányzat gazdálkodásáért a polgármester felelős, a 

belső ellenőrzés lefolytatásáért pedig a jegyző. Külső és belső ellenőrt kérnek fel az 
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önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzésére, aki csak a jegyzőnek tartozik beszámolással. 

Kidolgoztak egy belső ellenőrzési kézikönyvet, illetve egy tervet, amely alapján minden évben, 

minden önkormányzatot, valamint amelyiknek van intézménye, azokat is ellenőrzi. A vizsgálatokat 

követően a belső ellenőr elkészíti a véleményét, ami októberben kerül a képviselő-testület elé, majd 

novemberben pedig a következő évi terv. Ebben megfogalmazza a javaslatait, észrevételeit, illetve 

büntető feljelentési kötelezettséget tehet. Utóbbira még nem került sor.  

 

Horváth János képviselő: 

Megkérdezi, hogy a belső ellenőrzés után kapnak-e az eredményről tájékoztatást. 

 

Dr. Vanó Szilárd jegyző: 

Elmondja, hogy amikor a belső ellenőrzés lezajlódik, utána megfogalmaz ezzel kapcsolatban egy 

véleményt, hogy például mit kell kijavítani. A jegyző közli az intézmény vezetőjével, akinek ezt 

meg kell csinálnia, majd ezt követően kapnak egy belső ellenőri véleményt, ami októberben kerül a 

testület elé.  

 

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-testületnek 109/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi belső 

ellenőrzési terv elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervre 

vonatkozó javaslatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Vanó Szilárd jegyző 

Határidő: 2019. december 31.  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

6.) Javaslat az adórendeletek felülvizsgálatára 

     Előadó: Dr. Vanó Szilárd jegyző 

 

Knopf Antal polgármester: 

Felkéri Dr. Vanó Szilárd jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Vanó Szilárd jegyző: 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd elmondja, hogy figyelembe véve a magánszemélyek 

teherbíró képességét nem tenne javaslatot a magánszemélyek kommunális adójának az emelésre, 

valamint az iparűzési adó esetében az adó mértéke az adóalap 2%-a, mely a törvényi mértéknek 

felel meg, ezt nincs lehetőség az adómérték emelésére. 
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Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, hogy nem javasolja az adómértékek változtatását. 

 

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-testületnek 110/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adórendeletekről szóló 

tájékoztatót elfogadja, a helyi adórendeleteken nem változtat. 

 

Felelős:     Dr. Vanó Szilárd jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

7.) Javaslat a „Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat kivitelezőjének 

kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 

      Előadó: Knopf Antal polgármester   

 

Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, hogy három cégtől kértek árajánlatot, melyek közül a legjobbat a LENHOFFER 

Építőipari Kft. adta bruttó 8.592.657,- Ft összegben. 

 

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 5 fő képviselő vesz részt. 

 

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

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

„Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat kivitelezőjének 

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

hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelező kiválasztására 

beérkezett árajánlatok közül a LENHOFFER Építőipari Kft. (8660 Tab, Dobó Katalin  

utca 2.) bruttó 8.592.657,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
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Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelezési költséget, a 2019. évi 

költségvetés terhére biztosítja, amely rendelkezésre áll a 3018666819 projektazonosító számú 

pályázatból. 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős:     Knopf Antal polgármester  

Határidő: 2019.12.05. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

8.) Javaslat a „Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat 

projektmenedzserének kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 

     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, hogy három árajánlat érkezett, melyek közül a legkedvezőbbet Boros Istvánné egyéni 

vállalkozó adta bruttó 630.000,- Ft összegben. 

 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 8. napirendi ponthoz tartozó rendelet-tervezet 

elfogadását.  

 

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

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

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

„Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat projektmenedzserének 

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

hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a projektmenedzser kiválasztására 

beérkezett árajánlatok közül a Boros Istvánné egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 

64.) bruttó 630.000,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a projektmenedzser költségét, a 

2019. évi költségvetés terhére biztosítja, amely rendelkezésre áll a 3018666819 projektazonosító 

számú pályázatból. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős:    Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019.12.05. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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9.) Javaslat a „Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat műszaki 

ellenőrének kiválasztására és megbízási szerződés megkötése 
     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, hogy a beérkezett ajánlatok közül Filotás Antal egyéni vállalkozó  

bruttó 120.000,- Ft összegű ajánlatát javasolja elfogadásra. A kivitelezési költséget a 2019. évi 

költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. 

 

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: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

„Bábonymegyeri Napsugár Óvoda tetőfelújítása” című pályázat műszaki ellenőrének 

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

hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műszaki ellenőr kiválasztására 

beérkezett árajánlatok közül Filotás Antal egyéni vállalkozó  

(8660 Tab, Rákóczi utca 56.) bruttó 120.000,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelezési költséget, a 2019. évi 

költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős:     Knopf Antal polgármester  

Határidő: 2019.12.05. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

10.)  Javaslat kivitelező kiválasztására – megyeri orvosi rendelő felújítása 

         Előadó: Knopf Antal polgármester   

 

Knopf Antal polgármester: 

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

 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 10. 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 114/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kivitelező 

kiválasztására – megyeri orvosi rendelő felújítására szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LENHOFFER ÉPÍTŐIPARI 

KFT. Bábonymegyer, orvosi rendelő felújítására szóló árajánlatát elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, a kivitelezői szerződés előkészítésére, aláírására. 

 

A kivitelezéshez szükséges bruttó 7 511 157,-Ft összeget a pályázati forrásból, a bruttó 795.786,-Ft 

önerőt a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

  

Felelős :   Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019. december 15. –szerződéskötés 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

11.) Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet módosítására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, hogy a jelenleg hatályban lévő rendeletet kell módosítani, illetve a megválasztott 

képviselőket és bizottsági tagokat tartalmazó mellékleteket kell aktualizálni. 

 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 11. 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 8/2019. (XI.25.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

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

 

 

12.) Javaslat törvényességi észrevétel megtárgyalására  
       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

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



 11 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 12. 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 115/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyilvános és zárt 

ülés szabályainak megsértése miatt érkezett törvényességi felhívásban foglaltakat.  

A törvényességi felhívás azon részével, hogy a helyi választási bizottság póttagjainak 

megválasztását zárt ülésen kellett volna tárgyalnia, nem fogadja el, azzal nem ért egyet. 

 

A törvényességi felhívás azon részét, mely a természetes személy helymeghatározó adatainak mint 

azonosítására alkalmas adatokra vonatkozik, elfogadja, és a jövőben az érintettek hozzájárulása 

nélkül személyes adataikat nem kezeli. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester  

Határidő: 2019. november 29. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

13.) Javaslat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítására 

         Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 13. 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 9/2019. (XI.25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról. 

 

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

 

 

14.) Javaslat a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetésére  

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Elmondja, hogy hozzájárulnak Tippel Lászlóné végleges áthelyezéséhez a Tabi Takáts Gyula 

Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézményhez. 2020. január 1-jétől a Bábonymegyeri Napsugár 

Óvoda intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati eljárás lebonyolításáig, várhatóan 2020. 

február 29-ig az intézményvezetői feladatok ellátásával Benkő-Szabó Editet az intézmény 

közalkalmazottját bízná meg, havonta 50.000,- Ft helyettesítési díjért. 
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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 5 fő képviselő vesz részt. 

 

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

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 

1.) 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Tippel Lászlóné, a 

Bábonymegyeri Napsugár Óvoda intézményvezetőjének végleges áthelyezéséhez a Tabi Takáts 

Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézményhez, óvodapedagógus munkakörbe, 328.860 Ft/hó 

illetménnyel, 2020. január 1-i hatállyal. A képviselő-testület az intézményvezető vezetői megbízását 

a Kjt. 23. § (5) bekezdése alapján visszavonja, közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 26. § (1) 

bekezdése alapján megszünteti.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végleges áthelyezésre vonatkozó megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019. december 31.   

 

2.) 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1-től – a 

Bábonymegyeri Napsugár Óvoda intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati eljárás 

lebonyolításáig, várhatóan 2020. február 29-ig, az intézményvezetői feladatok ellátásával Benkő-

Szabó Editet, az intézmény közalkalmazottját bízza meg. Részére havonta 50.000 Ft helyettesítési 

díjat állapít meg.  

 

Felelős: Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

15.) Javaslat pályázat kiírására a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda intézményvezetői 

álláshelyére 

        Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 15. 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 117/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés melléklete szerint 

- pályázatot ír ki a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 

álláshelyére.  

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet 22. §. (1) bekezdése alapján az intézményvezetői megbízás 5 évre, 2020. március 1. 

napjától – 2025. augusztus 15. napjáig terjedő időre szól.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Kjt. 20/A. §. (4) 

bekezdésében meghatározottakon túl – a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is 

tegye közzé.   

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 

létrehozott bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a bizottságot a 2019. decemberi ülésén 

hozza létre.  

A véleményezésre jogosultak véleményét mérlegelve, a kinevezésről és a vezetői megbízásról a 

képviselő-testület dönt.  

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019. november 30.  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

16.) Javaslat a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 16. 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 118/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Koppány-völgye 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot, és azt 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

 Az I. Általános rendelkezések 2) A Társulás lakosságszáma pontját módosítja a 2019. 

január 1-jén hatályos adatokkal, úgy, hogy abba a Társulásból kiváló hat település 

(Bedegkér, Kánya, Kapoly, Somogyegres, Somogymeggyes és Tengőd) és annak 

lakosságszáma már nem lesz benne.  

 Az I. Általános rendelkezések 4) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 

pontját módosítja, úgy, hogy a felsorolásból kikerülnek az alábbi települések: Bedegkér, 

Kánya, Kapoly, Somogyegres, Somogymeggyes és Tengőd. 
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 Az I. Általános rendelkezések 5) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 

fejezetet módosítja a 2019. január 1-jei adatok szerint oly módon, hogy a felsorolásban már 

nem szerepelnek a következő települések: Bedegkér, Kánya, Kapoly, Somogyegres, 

Somogymeggyes és Tengőd. 

 Az I. Általános rendelkezések 6) A Társulás működési területe fejezetet módosítja, mert 

a kiválás kapcsán a Társulásban résztvevő települések közigazgatási területe nem fedi le 

2020. január 1-jétől a tabi kistérség területét. 

 Az V. A Társulás részletes feladatai és hatáskörei c) Szociális ellátás fejezet 1) pontjában 

az idősek nappali ellátásában résztvevő települések felsorolását módosítja úgy, hogy abból 

kikerülnek az alábbi települések: Kánya, Kapoly, Tengőd, Somogyegres, Somogymeggyes. 

 A IX. A Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ 1) A költségvetési szerv működési 

területe pontban a Koppány-völgye Többcélú kistérségi Társulást Alkotó települések közül 

törli az alábbi települések: Bedegkér, Kánya, Kapoly, Somogyegres, Somogymeggyes és 

Tengőd. 

 A Társulási megállapodás 3. sz. melléklete „A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás tagjait megillető szavazatok száma” táblázatot módosítja a 2019. január 1-jén 

hatályos adatokkal, úgy, hogy abba a Társulásból kiváló hat település (Bedegkér, Kánya, 

Kapoly, Somogyegres, Somogymeggyes és Tengőd) és annak lakosságszáma már nem lesz 

benne.  

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019. november 30.  

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

  17.) Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülettel a 

Bábonymegyer belterület 25. hrsz-ú ingatlan 54,87m
2
 alapterületű helyiségére 

vonatkozóan 

       Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

Knopf Antal polgármester: 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 17. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 

szerinti döntés, illetve határozati javaslat 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 119/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bábonymegyer 

belterület 25. hrsz-ú ingatlan 54,87m
2
 alapterületű helyiségének haszonkölcsönbe adásáról szóló 

javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bábonymegyer Község 

Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 10/2003. (X. 27.) rendeletének 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2019. 

december 1. napjától 2020. november 30. napjáig tartó határozott időre haszonkölcsön szerződést 

köt Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülettel a Bábonymegyer Község Önkormányzatának kizárólagos 
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tulajdonát képező, a Bábonymegyer belterület 25. hrsz-ú, természetben a 8658 Bábonymegyer, 

Rudnay utca 24. szám alatt található ingatlan 54,87 m
2 

alapterületű helyiségére vonatkozóan. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a haszonkölcsön szerződés 

keretében biztosítja a mosdóhelyiségek és az összekötő folyosó – a Bábonymegyer Községért 

Közalapítvánnyal és a Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesületével közösen történő – térítésmentes 

használatát. A haszonkölcsön szerződés megkötésének feltétele, hogy haszonkölcsönbe vevő a 

Bábonymegyer belterület 25. hrsz-ú ingatlan vagyonbiztonsági szabályainak rendjéről szóló 

1/2015. Jegyző és Polgármesteri Utasításban foglaltakat betartja és a helyiséget kizárólagosan 

sportolási közösségi célra használja, valamint közreműködik az ingatlant érintő állagmegóvási és 

karbantartási munkák elvégzésében. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

melléklet szerinti haszonkölcsön szerződés aláírására. 

 

Felelős: Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019. november 30. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

  18.) Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Bábonymegyeri Nyugdíjasok 

Egyesületével 

       Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Ismerteti a két beérkezett kérelem tartalmát, majd megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 18. 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 120/2019. (XI.20.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bábonymegyer 

belterület 25. hrsz-ú ingatlan 35m
2
 alapterületű helyiségének haszonkölcsönbe adásáról szóló 

javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bábonymegyer Község 

Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 10/2003. (X. 27.) rendeletének 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2019. 

december 1. napjától 2020. november 30. napjáig tartó határozott időre haszonkölcsön szerződést 

köt a Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesületével a Bábonymegyer Község Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képező, a Bábonymegyer belterület 25. hrsz-ú, természetben a 8658 

Bábonymegyer, Rudnay utca 24. szám alatt található ingatlan 35 m
2 

alapterületű helyiségére 

vonatkozóan. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a haszonkölcsön szerződés 

keretében biztosítja a mosdóhelyiségek és az összekötő folyosó – a Bábonymegyer Községért 
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Közalapítvánnyal és a Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülettel közösen történő – térítésmentes 

használatát. A haszonkölcsön szerződés megkötésének feltétele, hogy haszonkölcsönbe vevő a 

Bábonymegyer belterület 25. hrsz-ú ingatlan vagyonbiztonsági szabályainak rendjéről szóló 

1/2015. Jegyző és Polgármesteri Utasításban foglaltakat betartja és a helyiséget kizárólagosan 

nyugdíjas összejövetelek tartására, közösségi célra használja, valamint közreműködik az ingatlant 

érintő állagmegóvási és karbantartási munkák elvégzésében. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

melléklet szerinti haszonkölcsön szerződés aláírására. 

 

Felelős: Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2019. november 30. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

19.) Kérdések, interpellációk 

 

Horváth János képviselő: 

Javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő összes ingatlanról készítsenek állapotfelmérést 

és szakértő véleményét kérjék ki. 

 

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     Knopf Antal 

 jegyző    polgármester 


