
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 

17. napján 9.00 órai kezdettel a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:     Knopf Antal polgármester 

                                     Tengler Zoltánné alpolgármester       

                            Györfi Richárd képviselő 

                            Gasparics Béla képviselő 

                            Horváth János képviselő 

 

Késését bejelentette: Gasparics Béla képviselő 

 

Meghívottként: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző megbízásából Balha Gyuláné 

önkormányzati munkatárs. 

                        

         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 meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. 

 

Szavazásra bocsátja a nyilvános 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 37/2021. (VIII.17.) számú 

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

rendkívüli nyilvános ülésen: 

 

NAPIREND: 

  

 1.) Javaslat a „Bábonymegyer, Dózsa György utca útburkolat felújítása” című pályázat 

kivitelezőjének kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

  

 2.) Javaslat a „Bábonymegyer, Dózsa György utca útburkolat felújítása” című pályázat 

műszaki ellenőrének kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

  

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

pályázatról szóló beszámoló elfogadására és Támogatási szerződés aláírására 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 
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 4.) Javaslat a „Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című 

pályázat tervezőjének kiválasztására és a nyilvánosság biztosításához pályázati 

felhívás jóváhagyására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

  

  5.) Javaslat kivitelező kiválasztására – Szent István utca út és híd felújítása /601 hrsz./ 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

  

 

A képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.  

 

A képviselő-testület ülésére megérkezett Gasparics Béla képviselő, a képviselő-testület 5 fővel 

folytatja a napirendi pontok tárgyalását. 

 

 

 1.) Javaslat a „Bábonymegyer, Dózsa György utca útburkolat felújítása” című pályázat 

kivitelezőjének kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, majd 

szavazásra bocsátja az 1. 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 38/2021. (VIII.17.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

„Bábonymegyer, Dózsa György utca útburkolat felújítása” 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 az Ökobau Kft. (8600 Siófok, Vak Bottyán utca 38.) bruttó 

14.099.985,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3280803152 projektazonosító 

számú, „Bábonymegyer, Dózsa György utca útburkolat felújítása” című pályázathoz a kivitelező 

kiválasztásához fedezet túllépése miatt bruttó 1,- Ft önerőt a 2021. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 
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Felelős:    Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021.09.03. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2.) Javaslat a „Bábonymegyer, Dózsa György utca útburkolat felújítása” című pályázat 

műszaki ellenőrének kiválasztására és megbízási szerződés megkötésére 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, majd 

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 39/2021. (VIII.17.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

„Bábonymegyer, Dózsa György utca útburkolat felújítása” 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 Incze Domokos egyéni vállalkozó (8600 Siófok, Jedlik Ányos utca 

3/2.) bruttó 350.000,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műszaki ellenőr költséget, a 2021. 

évi költségvetés terhére biztosítja, amely rendelkezésre áll a 3280803152 projektazonosító számú 

pályázatból. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

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

pályázatról szóló beszámoló elfogadására és Támogatási szerződés aláírására 
      Előadó: Knopf Antal polgármester  

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 



 4 

 

Györfi Richárd képviselő: 

Elmondja, hogy az adott útszakaszra kijelölt felújítások, illetve csapadékvíz elvezetés megtervezése 

a képviselő-testülettel előzetesen nem került megbeszélésre. Azt szeretnék kérni, hogy a 

későbbiekben előzetesen egyeztessenek. A képviselő-testület szeretne beszélni a kivitelezővel, a 

tervezővel, majd a műszaki ellenőrrel.  

 

Horváth János képviselő: 

Egyetért Györfi Richárd képviselő hozzászólásával. Örül, hogy nyertek a pályázaton. Nem 

értesültek róla, hogy hol lesznek ezek a felújítások, nem lettek konkretizálva. Kész tények elé lettek 

állítva, melyeket kénytelenek elfogadni, mert máskülönben a pályázatra nyert pénz elveszne. Nem 

tartja korrektnek, hogy nem lettek tájékoztatva, nem lettek megbeszélve ezek a dolgok. Elmondja ő 

is, hogy szeretnének beszélni a kivitelezővel, a tervezővel és a műszaki ellenőrrel, hogy tudnának-e 

ezen módosítani, jobban megcsinálni stb. Nem tudnak konkrétumokat, ezeket szeretnék tudni. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, majd 

szavazásra bocsátja a 3. 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 40/2021. (VIII.17.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a 

„Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázatról szóló 

beszámoló elfogadására és Támogatási szerződés aláírására szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bábonymegyer község 

csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázatról a tájékoztatót tudomásul veszi, a 

polgármester által beadott pályázatot nem vonja vissza, a pályázat beadásához szükséges és a 

polgármester által aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodást jóváhagyja, a 

támogatást elfogadja. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00015 azonosító számú, Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető 

rendszerének fejlesztése című pályázat Támogatási Szerződésének és a szerződés mellékletét 

képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

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

pályázat tervezőjének kiválasztására és a nyilvánosság biztosításához pályázati felhívás 

jóváhagyására 

     Előadó: Knopf Antal polgármester 
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Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 4. 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 41/2021. (VIII.17.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat „Bábonymegyer 

község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázat tervezőjének 

kiválasztására és a nyilvánosság biztosításához pályázati felhívás jóváhagyására szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

„Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázat tervezőjének 

kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás megindítására és felkéri az ajánlattételi felhívás 

megküldésére az alábbi 3 gazdasági szereplő részére: 

 

1. Hidro-Consulting Kft. 

7628 Pécs, Auróra utca 8. 

 

2. H-BON MÉRNÖKI IRODA Kft. 

7632 Pécs, Víg u. 1/1. 

 

3. Pannon-Szer 2000 Kft. 

7623 Pécs, Mártírok útja 53. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

„Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázat nyilvánosság 

és a tájékoztatás biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás megindítására és felkéri az ajánlattételi 

felhívás megküldésére az alábbi 3 gazdasági szereplő részére: 

 

1. Media Design Hungary Kft. 

7400 Kaposvár, Arany János tér 3. II. em. 3. ajtó. 

 

2. MEDIA SOLUTIONS Kft. 

1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. 

 

3. MKM-Multilateral Kft. 

1026 Budapest, Pasaréti út 3. fszt. 4. 

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/maps/place/7628+P%C3%A9cs+Aur%C3%B3ra+utca+8.+
https://www.google.hu/maps/place/7628+P%C3%A9cs+Aur%C3%B3ra+utca+8.+
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Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a felhívásokban az esetlegesen szükséges dátummódosításokat és az eljárás lényeges részét nem 

érintő változásokat elvégezze. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

beérkezett árajánlatokat a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31. (ajánlattételi felhívás kiküldése) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

5.) Javaslat kivitelező kiválasztására – Szent István utca út és híd felújítása /601 hrsz./ 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

 Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

  

 Horváth János képviselő: 

 Megkérdezi, hogy melyik hídról, a főúton lévőről, vagy az óvoda előtti kishídról beszélnek. 

  

 Knopf Antal polgármester: 

 A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Béta-Roll felé közlekedő hídról van szó,  

  

 Horváth János képviselő: 

Az a híd, amelyre ők tették fel a korlátot? 

 

Knopf Antal polgármester: 

Igennel válaszol. 

 

 Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja az 5. 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 42/2021. (VIII.17.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kivitelező 

kiválasztására szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

- Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ÖKOBAU Kft 

Bábonymegyer, Szent István utca /601 hrsz./ út és híd felújítására szóló árajánlatát 

elfogadja. 

 

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezői szerződés előkészítésére, aláírására. 
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- A kivitelezéshez szükséges bruttó 21.867.432,-Ft összeget a 2021-es költségvetés terhére 

biztosítja. Állami támogatás: bruttó 18.577.096 Ft, az Önkormányzat által biztosított önerő 

bruttó 3.290.336,-Ft. 

 

Felelős :    Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 24. - szerződéskötés 

  

 (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 Horváth János képviselő: 

Az első napirendi ponthoz visszakapcsolódva elmondja, hogy problémát lát a Dózsa György 

utcánál. Szeretnének a műszaki ellenőrrel minél hamarabb beszélni, hívják ide. Nem történik meg 

az a munka, ami le van írva. Nem lát kátyúzást, nem jó a technológia. A műszaki ellenőrnek meg 

kell mutatni, hogy hol kell kátyúzni, mert a tisztelt kivitelező nem tudja. Utána kerüljön rá az 

aszfaltréteg, mert egyébként hepehupás lesz az út. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

  Kmft. 

 

 

A jegyző megbízásából: 

 

 

 

                       Balha Gyuláné Knopf Antal 

             önkormányzati munkatárs polgármester 


