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A 2020. december 14. napján hozott polgármesteri határozatok 
 

1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
163/2020. (XII.14.) számú határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatommal elfogadom 
a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót és a tájékoztatást a 

polgármesteri határozatokról. 
Határidő: azonnal, 2020. december 14. 

Felelős: polgármester 
 
2. Tájékoztató a 2020. november 26-tól hozott polgármesteri 

határozatokról 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
164/2020. (XII.14.) számú határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatommal elfogadom, hogy 
az Önkormányzat nem kívánja önként vállalt feladatként felvállalni a bábolnai 

pusztákról az óvodás korú gyermekek szállítását az Óvodába. 
Határidő: azonnal, 2020. december 14. 

Felelős: polgármester 
 
3. Temetőkre vonatkozó díjak, Közterület használati díjak, lakbérek, 

építési telekárak és a Sportcsarnok bérleti díjának megállapítása 2021. 
évre nézve 

 
Bábolna Város Polgármesterének 

165/2020. (XII. 14.) sz. határozata 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva,  
az alábbi határozatot hozom: 

2021. évre vonatkozóan nem kívánom változtatni a jelenleg hatályos díjtételeket az 
alábbi díjak tekintetében: 

1. a lakások és helyiségek bérleti díja, 
2. közterület használati díja, 

3. temetkezéssel kapcsolatos díja, 
4. Sportcsarnok bérleti díja, 

5. építési telkek ára. 
Határidő: 2020. december 14. 

Felelős: Polgármester 
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4. A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
166/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított  

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaprogramját 

(munkaterv) jelen határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadom. 
Határidő: 2020. december 14. 

Felelős: Polgármester 
 
5. „Termelj otthon! – Mozgalom a konyhakertek felvirágoztatásáért” 

2021. évi folytatása, csatlakozás a legszebb konyhakert programhoz 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
167/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva,  
az alábbi határozatot hozom: 

Bábolna Város Önkormányzata 2021-ben is folytatja a „Termelj otthon” mozgalmat, 
azon bábolnai lakosok részvételével, akiknek háztartásában az egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg a 130.000,- Ft-ot. 
Felkérem a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy 

2021. januárjában végezzen a programra vonatkozó igényfelmérést a lakosság 
körében annak érdekében, hogy februárban döntés születhessen a résztvevők 

személyéről és megtörténhessen a vetőmag csomagok átadása-átvétele. 
Bábolna Város Önkormányzata 2021-ben is csatlakozik „A legszebb konyhakert” 

programhoz. 
Határidő: azonnal, 2020. december 31. 

Felelős: polgármester 
 
6. Étkezési térítési díjak megállapítása 2021. évre nézve 
 

Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének 
168/2020. (XII.14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére 

biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva,  
az alábbi határozatot hozom: 

1. megállapítom, hogy a gyermekétkeztetésben a térítési díjak megegyeznek az 
alapanyag-normával. 

2.  2021. január 1. napjától a felnőtt étkezés térítési díját bruttó 970 Ft/adagban, 
étkezési normáját nettó 545 Ft/adagban határozom meg. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
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Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének 
169/2020. (XII.14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva,  
az alábbi határozatot hozom: 

A 2021. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra  
a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium diákjai étkezési 

normáját 690 Ft/adag, térítési díját  
bruttó 875 Ft/ fő/adag összegben állapítom meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

 
7. Parkfenntartási pályázatok értékelése 
 

Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének 
170/2020. (XII.14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
A közterületek fenntartására kiírt pályázat alapján a beérkezett ajánlatok értékelését 

követően az alábbi feladatokra a legjobb ajánlatot az alábbi ajánlattevők tették: 
 Feladat megnevezése Ajánlattevő Ajánlati ár 

1 Közutak melletti területek gyepfenntartása 
Martonosi Dániel 

e.v. 10,00 Ft/m2/hó 
2 parkok, játszóterek gyepfenntartása Müller Szabolcs e.v. 10,00 Ft/m2/hó 
3 Szabadidőpark gyepfenntartása Müller Szabolcs e.v. 16,00 Ft/m2/hó 

4 
Strand és Termálfürdő gyepfenntartása, 

kertészete 
Martonosi Dániel 

e.v. 17,00 Ft/m2/hó 
5 Közterületek   
 - kertészeti munkái Müller Szabolcs e.v. 2 079 120,00 Ft/év 
 - kétszeri növénykiültetés Müller Szabolcs e.v. 363 700Ft/alkalom 

6 Erdőterületek tárcsázása 
Martonosi Dániel 

e.v. 3,50 Ft/m2 

7 

Régi és új temető gyepfenntartása, bokrok, 
cserjék, sövények nyírása, fák koronaalakító 

metszése 

Müller Szabolcs e.v. 

10,00 Ft/m2/hó 
 

Az egyes feladatokra a vállalkozási szerződést megkötöm. A vállalkozási szerződések 
alapján fizetendő vállalkozói díjat Bábolna Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének terhére rendelem megfizetni. 
Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 
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8. Csónakház, faház és teniszpálya pályázat értékelése 
 

Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének 
171/2020. (XII.14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva,  
az alábbi határozatot hozom: 

Bábolna Város Önkormányzat tulajdonában álló Csónakház, Faház és Teniszpálya 
hasznosítására ajánlatot Schnéberger Iván e.v. tett.  

A hasznosításról szóló szerződést Schnéberger Ivánnal megkötöm. 
Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 
 

9. Beszámoló az önkormányzati rendészet munkájáról és a Bábolnai 
Polgárőr és Környezetvédő Egyesülettel kötendő megállapodásról 

 
Bábolna Város Polgármesterének 

172/2020. (XII. 14.) sz. határozata 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
1. elfogadom a bábolnai önkormányzati rendészet beszámolóját, 
2. elfogadom a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesülettel kötendő 1. 

melléklet szerinti együttműködési megállapodást. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
amely létrejött egyrészről 
Bábolna Város Önkormányzata (2943 Bábolna, Jókai Mór u. 12.; adószáma: 
15729679-2-11; bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11740016-15385482-00000000; 
képviselő: dr. Horváth Klára polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről 
Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület (székhelye: 2943 Bábolna, Jókai 
M. u. 12.; adószáma: 19286543-1-11; bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 50430141-
10013302; képviselő: Berkes István ügyvezető) által (a továbbiakban: Egyesület) 
között: 

I. PREAMBULUM 
Az Önkormányzat és az Egyesület jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával 
kifejezi szándékát, hogy közösen, egymással szorosan együttműködve kívánják 
segíteni Bábolna város közbiztonságának fenntartását, a lakosság biztonságérzetének 
növelését, a lakosok, vállalkozások, intézmények, más személyek épségét, vagyonát 
veszélyeztető cselekmények megelőzését, ezen veszélyek elhárítását. 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
II.1. Polgárőr Iroda és garázs használata 

1. Az Önkormányzat az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében 
ingyenesen haszonkölcsönbe adja az Egyesületnek a Bábolna, Zrínyi M. u. 15. 
szám alatt található Polgárőr Irodát és amennyiben használaton kívül, üresen 
áll, a Bábolna, Zrínyi M. u. 15. szám alatti garázst. 
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2. Az Egyesület jó gazda gondosságával használhatja a Polgárőr Irodát és a 
garázst, takarításáról magának kell gondoskodnia. 

3. Az Egyesület kizárólag az Önkormányzat hozzájárulásával végezhet átalakítási, 
felújítási munkálatokat. 

4. A Polgárőr Iroda és a garázs használata során egyeztetni köteles az Egyesület 
a Bábolna, Zrínyi M. u. 15. szám alatt működő Bábolnai Alapszolgáltatási 
Központtal. 

II.2. Támogatás 
1. Az Önkormányzat az Egyesület kérelmére pénzügyi és/vagy tárgyi eszköz 

támogatást nyújt az Egyesületnek, amennyiben az Egyesület kérelme a hatályos 
jogszabályoknak megfelel és az Egyesület a korábbi évről beadott támogatásról 
jogszabályszerűen elszámolt. 

2. Az Önkormányzat és az Egyesület megállapodnak abban, hogy az Egyesület 
működését segítő tárgyi eszközöket, amelyek tárgyi eszköz támogatásként 
kerülnek az Egyesület tulajdonába, vagy azon tárgyi eszközöket, amelyeket az 
Egyesület önkormányzati támogatásból vásárolt és bekerülési értékük a bruttó 
50.000 Ft-ot meghaladja, az Egyesület kizárólag az Önkormányzat külön 
hozzájárulásával ruházhatja át, adhatja más személynek, szervezetnek 
használatba, selejtezheti. Ezen eszközökről az Önkormányzat és az Egyesület 
nyilvántartást vezet. 

3. Az Egyesület az önkormányzati támogatással tulajdonába került tárgyi 
eszközöket kizárólag az Alapító Okiratában meghatározott célokra használhatja 
és ezen eszközök használatról legalább évente egy alkalommal beszámol az 
Önkormányzatnak. 

II.3. Együttműködés 
1. Az Önkormányzat és az Egyesület kifejezi abbéli szándékot, hogy az Egyesület 

polgárőrei és az Önkormányzat rendészeti feladatokat ellátó munkatársai 
közösen kívánnak feladatokat ellátni. 

2. A közös feladatellátás magában foglalja: 
a. az Önkormányzat által rendszeresen szervezett közbiztonsági 

értekezleten való részvételt, 
b. az önkormányzati és más rendezvények megszervezésében, azok 

lebonyolításában való közreműködést, 
c. közös gyalogos és/vagy autós járőrszolgálat ellátását az Egyesület 

polgárőrei és az Önkormányzat rendészeti feladatokat ellátó 
munkatársaival, 

d. kölcsönös információcsere biztosítását az Egyesület polgárőrei és az 
Önkormányzat rendészeti feladatokat ellátó munkatársai között, amely 
magában foglalja legalább havi egy jelentés megküldését az Egyesület 
tevékenységéről, az Önkormányzat rendészeti feladatokat ellátó 
munkatársai számára az Egyesület által elvégzett járőrtevékenységről és 
vonulásokról, 

e. bűnmegelőzési, balesetmegelőzési kampányokba való közös 
bekapcsolódást. 

3. Az Egyesület évente az Önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló 
beszámoló és elszámolás mellett az Önkormányzat számára részletes szakmai 
beszámolót készít. 
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III. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 
III.1. Megállapodás hatálya és megszűnése 

1. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. 
2. Jelen megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül 60 napos felmondási idővel 

felmondhatja, azzal, hogy a megállapodás megszűnése esetén az Egyesület 
tulajdonában álló II.2. pont szerinti tárgyi eszközöket a megállapodás 
megszűnésének időpontjában az Önkormányzat részére könyv szerinti 
nyilvántartási értéken megvételre fel kell kínálnia. Ebben az esetben a tárgyi 
eszközök megvásárlásáról az Önkormányzat 15 napon belül dönt. A 
megállapodás felmondását követő 30 napon belül az Egyesület a II.1. pont 
szerinti Polgárőr Irodát és használat esetén a garázst az Önkormányzat 
képviselőjének használatba visszaadja. 

 
III.2. Megállapodás hatályba lépése 
A megállapodás aláírásának napján hatályba lép. 
 
Bábolna, 2020. december 15. 
 ...............................................   ............................................  

dr. Horváth Klára Berkes István 
polgármester ügyvezető 

Záradék 
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány az 
Önkormányzatot és 2 példány az Egyesületet illeti. 

 
10. 2020. évi képviselői tevékenységről szóló beszámolók 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
173/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
2020. évi képviselői tevékenységekről szóló beszámolót  

elfogadom és tudomásul veszem. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester 
 
11. Beszámoló a Szociális és Oktatási Bizottság 2020. évi munkájáról 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
174/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
a Szociális és Oktatási Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót  

elfogadom és tudomásul veszem. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester 
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12. Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. évi 
munkájáról 

Bábolna Város Polgármesterének 
175/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadom és tudomásul veszem. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester 
 
13. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2020. évi munkájáról 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
176/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
a Helyi Értéktár Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót  

elfogadom és tudomásul veszem. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester 
 
14. Lakossági kérelem 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
177/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
A Bábolna Takarmánybolt kommunális szennyvíztároló akna kiépítéséhez Bábolna 

Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséből 100.000 Ft támogatást nyújt 
támogatási szerződés megkötését követően. Megállapítom, hogy a Bábolna 

Takarmánybolt üzemeltetőjének szennyvízrákötési lehetőség hiányában talajterhelési 
díjat nem kell fizetnie. 

Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
15. Beszámoló a kiadott közútkezelői engedélyekről (2020. 07.01-től) 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
178/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
a 2020. július 1-től készül beszámolót a kiadott közútkezelői engedélyekről 

 elfogadom és tudomásul veszem. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 
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16. Tájékoztatás az Általános Iskola felvételi körzet tervezetéről 
2021/2022-es tanévre  

 
Bábolna Város Polgármesterének 

179/2020. (XII. 14.) sz. határozata 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
elfogadom és tudomásul veszem az Általános Iskola felvételi körzet tervezetéről szóló 

tájékoztatást a 2021/2022-es tanévre nézve. 
Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 
 
17. Karácsonyi segélyek értékelése 
 
18. Bábolna Városgazda Kft. törzstőkéjének emelése 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
209/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

Bábolna Város Polgármestere, mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés 

szerint veszélyhelyzetben Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét és Bábolna Városgazda Kft. tekintetében alapítói jogokat 

gyakorló szervként, a Bábolna Városgazda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
törzstőkéjét 2.069.869.984 Ft-ról 2.129.869.984 Ft-ra, azaz mindösszesen 
60.000.000,- Ft-tal felemeli 60.000.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

teljesítésével, Bábolna Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (II.03.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében meghatározott 

tartalékok (K.513. Tartalékok) előirányzat terhére. 
A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésére kizárólagosan jogosult: Bábolna Város 

Önkormányzata. 
A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának határideje  

2020. december 31. napja azzal, hogy a pénzbeli hozzájárulás pénzösszegét a 
társaság bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni. 

 
Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
210/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

Bábolna Város Polgármestere, mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés 

szerint veszélyhelyzetben Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét és Bábolna Városgazda Kft. tekintetében alapítói jogokat 

gyakorló szervként, a Bábolna Városgazda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 1. 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja és megbízza a Neiger, Kókai, Papp 
Ügyvédi Irodát dr. Papp Gábor ügyvéd képviselete mellett, hogy a Tatabányai 

Törvényszék Cégbírósága előtt a Kft. Alapító Okiratának módosítása és a törzstőke 
felemelés átjegyzése ügyében eljárjon. 
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A Polgármester a Tatabányai Törvényszék előtti eljáráshoz szükséges pénzeszközöket 
Bábolna Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.03.) 
önkormányzati rendeletének 3. mellékletében meghatározott tartalékok (K.513. 

Tartalékok) előirányzat terhére. 
Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 
 

19. KARDIREX Egészségügyi Központ Kft-vel kötendő szerződésmódosítás 
 

Bábolna Város Polgármesterének 
211/2020. (XII. 14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskörömben eljárva,  
az alábbi határozatot hozom: 

elfogadom a Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna Kft.-vel kötendő megállapodást 
2021. január 1-től 2021. március 31-ig terjedő időszakra  

8,25 millió forint támogatási összegben Bábolna Város Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének terhére azzal, hogy a Kardirex Egészségügyi Központ 

Bábolna Kft.-vel folyamatosan egyeztetni szükséges a járóbeteg szakellátásra 
vonatkozó jogszabályokról és a további finanszírozásról. 

Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Polgármester 

 
20. Egyebek 
a. Íjászpálya közbeszerzési eljárása 
 

Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének 
212/2020. (XII.14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 
feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
Bábolna Város Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságába tagként az alábbi 
személyeket választom eseti jelleggel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 27. § (4) bekezdése alapján „Az egykori téglagyári épület megújítása 
Bábolnán” elnevezésű TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001 pályázati azonosítójú 
„Íjászpálya építése” című közbeszerzési eljárásban: 

1.  dr. Bacsárdi József (jogi szakértelem), 
2. Kovács Katalin (pénzügyi szakértelem), 
3. Antos Zsófia (műszaki szakértelem), 
4. Beregi Péter (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési 

szakértelem). 
„Íjászpálya építése Bábolnán” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízásra Beregi Péter (lajstromszám: 
00443) egyéni vállalkozó ajánlatát elfogadom nettó 200.000 Ft értékben. A megbízási 
díjat Bábolna Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére egyenlítem ki. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2021. március 31. 
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Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének 
213/2020. (XII.14.) sz. határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 
feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (II.03.) számú 
határozatával elfogadott 2020. évi közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete 
szerint módosítom. 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2020. december 31. 
 
2. melléklet az 5/2020. számú előterjesztéshez – Bábolna Város Önkormányzata 
közbeszerzési terve - határozati javaslat melléklete 

S.
sz

 

Beruházás
/beszerzés 
nyilvántart
ási száma 
(Iktatási 
szám):  

Beruházás
/beszerzés 
megnevezé
se: 

Megrende
lő 
szervezeti 
egység: 

Beszerzés 
tárgyának 
minősítése 
(CPC, CPV kód) 

Közbeszer
zés 
köteles? 
(Rövid 
indokolás
) 

Eljárási 
rezsim 
megne
vezése: 

Beruházás/ 
beszerzés 
befejezésén
ek tervezett 
dátuma: 

1 

 -  

Íjászpálya 
építése 

Bábolnán 

Bábolna 
Város 

Önkormány
zata 

45212200-8 
Sportlétesítmény
ek kivitelezése 

Igen, 
ugyanis a 
korábban 

kiírt azonos 
tárgyú 

eredményt
elen 

közbeszerz
ési eljárás 
ismételt 
kiírására 
kerül sor. 

nyílt 
eljárás 

2021. március 
31. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

 
Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének 

214/2020. (XII.14.) sz. határozata 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 
feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont 
alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítok „Íjászpálya 
építése Bábolnán” tárgyában az összefoglaló tájékoztató szerint. A közbeszerzés 
becsült értéke nettó 7.987.211 Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
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b. Dereguláció 
 

Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének 
13/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyes 
önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről 

 
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bábolna Város Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §. Hatályát veszti Bábolna Város Önkormányzat Polgármesterének a Bábolnán 
működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött 
személyek általi látogatásának rendjéről szóló 5/2020. (V.5.) önkormányzati rendelete. 
 
2. § Hatályát veszti Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és 
kerti hulladék égetéséről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete. 
 
3. Hatályát veszti Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2020. (VI.25.) önkormányzati rendeletének 4. 
§-a. 
 
4. § (1) Ez a Rendelet 1. §-a 2020. december 16. napján lép hatályba. 
(2) Ez a Rendelet 2. §-a és 3. §-a 2021. január 1. napján lép hatályba. 
 
 

dr. Horváth Klára  dr. Bacsárdi József  
polgármester     jegyző 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 dr. Horváth Klára  dr. Bacsárdi József 
 polgármester jegyző 
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