
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 15. 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 

                             

Távolmaradását bejelentette: Horváth János képviselő 

                                                   Gasparics Béla képviselő 

 

Meghívottként: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző  

                        

         A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján készítette Balha Gyuláné önkormányzati munkatárs. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 3 fő 

képviselő megjelent. Az ülést megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg. 

 

Szavazásra bocsátja az ülés napirendjének elfogadását. 

 

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt. 

 

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

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2021.(IX.15.) számú 

határozata: 
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot tárgyalja 

rendkívüli nyilvános ülésen: 

 

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

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

rendezvényszervezési szolgáltatások biztosításához rendezvényszervező kiválasztására, és 

megbízási szerződés megkötésére 

 Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

 

A képviselő-testület megkezdi a napirendi pont 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 

rendezvényszervezési szolgáltatások biztosításához rendezvényszervező kiválasztására, és 

megbízási szerződés megkötésére 

 Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben 

található döntés, illetve határozati javaslat elfogadását. 

 

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt. 

 

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

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2021.(IX.15.) 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 

rendezvényszervezési szolgáltatások biztosításához rendezvényszervező kiválasztására, és 

megbízási szerződés megkötéséről szóló előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

kódszámú pályázat megvalósításához a 2021. évi bábonymegyeri falunapi rendezvényszervezési 

szolgáltatások biztosítására beérkezett árajánlatok közül a BBCOM Hungary Kft. (8698 Pamuk, 

Rákóczi Ferenc utca 77.) nettó 500.000,- Ft + 135.000,- Ft ÁFA összegű ajánlatát fogadja el. 

 

A rendezvények megszervezésének és megtartásának 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. 

 

Határidő: értelem szerűen 

Felelős: Knopf Antal polgármester 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Knopf Antal polgármester: 

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

 

 

  Kmft. 

 

 

 

                       Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit Knopf Antal 

                                          jegyző polgármester 

 

 


