
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

K é s z ü l t: Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. január 24. 

napján 8.30 órai kezdettel a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:    Knopf Antal polgármester 

                                    Tengler Zoltánné alpolgármester 

                                     Horváth János képviselő 

                                     Gasparics Béla 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 8/2022. (I.24.) számú 

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

rendkívüli nyilvános ülésen: 

 

NAPIREND: 

 

1.) A polgármester tiszteletdíja 

      Előadó: Tengler Zoltánné alpolgármester 

 

2.) A polgármester költségtérítése 

      Előadó: Tengler Zoltánné alpolgármester 

 

3.) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

4.) Javaslat az alpolgármester költségtérítésének megállapítására  

     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

5.) Javaslat a MFP-KEB/2022 kódszámú, „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 

és közösségszervező bértámogatása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 
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6.) Javaslat a „2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatási” 

pályázatban való részvétel 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

az alábbi napirendi pontot tárgyalja zárt ülésen: 

 

1.) Javaslat települési támogatás iránti kérelmek elbírálására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

A képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.  

 

Knopf Antal polgármester érintettséget jelentett be. Az 1. napirendi pont tárgyalásánál nem kíván 

részt venni a szavazáson, kimegy a teremből. Döntését a jelenlévő képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadta és 3 fővel folytatja munkáját. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette Knopf Antal 

polgármester érintettségét a polgármester illetményére vonatkozó javaslat megtárgyalásánál. 

 

 

1.) A polgármester tiszteletdíja 

      Előadó: Tengler Zoltánné alpolgármester 

 

Tengler Zoltánné alpolgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Megkérdezi, hogy ha a polgármester tiszteletdíját megszavazzák, akkor az végleges marad-e. 

 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

Válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a jogszabály a lakosságszám alapján határozza meg, hogy a 

társadalmi megbízatású és a főállású polgármestereknek, illetve az alpolgármestereknek 2022. 

január 1-jétől mennyi lesz az illetményük. Az illetmények visszamenő hatállyal állapítódnak meg és 

határozatlan időre szólnak. Ebben az évben egy összegben kapják majd meg a kompenzációt. 

 

Tengler Zoltánné alpolgármester: 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja az 1. 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 10/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot.   

Knopf Antal társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 2022. január 1. napjától az Mötv. 71. 

§ (5) bekezdése alapján 325.000 Ft/hó.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti illetmény folyósításáról intézkedjen.  
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Felelős:    Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző 

Határidő: azonnal  (a határozat közlése) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Knopf Antal polgármester érintettséget jelentett be. Az 2. napirendi pont tárgyalásánál nem kíván 

részt venni a szavazáson, kimegy a teremből. Döntését a jelenlévő képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadta és 3 fővel folytatja munkáját. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette Knopf Antal 

polgármester érintettségét a polgármester költségtérítésének összegére vonatkozó javaslat 

megtárgyalásánál. 

 

 

2.) A polgármester költségtérítése 

      Előadó: Tengler Zoltánné alpolgármester 

 

Tengler Zoltánné alpolgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Megkérdezi, hogy a polgármester költségtérítése mennyivel fog emelkedni. 

 

Kónyáné dr. Zsarnovzsky Judit jegyző: 

Válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a polgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Tengler Zoltánné alpolgármester: 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 2. 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 12/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

költségtérítésének összegéről szóló tájékoztatót.   

 

Knopf Antal polgármester költségtérítése 2022. január 1-től a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 

48.750 Ft.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti költségtérítés folyósításáról intézkedjen.  

 

Felelős:    Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit  jegyző 

Határidő: azonnal (a határozat közlése) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Knopf Antal polgármester visszatér a képviselő-testület ülésére. Tengler Zoltánné alpolgármester 

érintettséget jelentett be. A 3. napirendi pont tárgyalásánál nem kíván részt venni a szavazáson, 

kimegy a teremből. Döntését a jelenlévő képviselő-testület egyhangúlag elfogadta és 3 fővel 

folytatja munkáját. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette Tengler Zoltánné 

alpolgármester érintettségét az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó javaslat 

megtárgyalásánál. 

 

 

3.) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Megkérdezi, hogy kötelező-e megemelni az alpolgármester tiszteletdíját. Bruttó 25.000,- Ft 

tiszteletdíjat javasol. 

 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

Nem kötelező, de felül kell vizsgálni az alpolgármester illetményét. Jelenleg az alpolgármester 

tiszteletdíja 179.505,- Ft. A Mötv. írja elő, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

mennyi lehet a tiszteletdíja. Nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteltdíjának 90%-át. Ezen belül bármennyi lehet, ezt a képviselő-testületnek kell eldöntenie. 

 

Horváth János képviselő: 

Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának emelését halasszák el egy következő testületi 

ülésre. 

 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

Elmondja, hogy nem lehet elhalasztani. Dönthetnek úgy, hogy az előterjesztés határozati 

javaslatában szereplő összeget megszavazzák, vagy felülvizsgálják és az eddig is meghatározott 

összeget meghagyják, mert abból elvenni nem lehet; valamit dönthetnek úgy is, hogy a jelenlegi 

összeget megemelik. Most mindenképpen felül kell vizsgálniuk az alpolgármester tiszteletdíját. 

 

Horváth János képviselő: 

Még a költségvetést nem szavazták meg. Nem javasolja, hogy 50.000,- Ft-tal emeljék meg az 

alpolgármester tiszteletdíját. Helyette 25.000,- Ft emelést javasol.  

 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

Az állam csak a polgármester tiszteletdíjához és költségtérítéséhez járul hozzá, az 

alpolgármesteréhez nem ad támogatást.  
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Knopf Antal polgármester: 

Felteszi szavazásra Horváth János képviselő módosító javaslatát, mely szerint az alpolgármester 

jelenlegi 179.505,- Ft tiszteletdíját 25.000,- Ft-tal növelje meg a képviselő-testület.  

 

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 1 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a módosító indítványt nem 

támogatta. 

 

Knopf Antal polgármester: 

Szavazásra bocsátja a 3. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben található döntés, illetve 

határozati javaslat elfogadását. 

 

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 2 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó javaslatot.  

 

A képviselő-testület Tengler Zoltánné alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1-től az Mötv. 80. § 

(2) bekezdése alapján 230.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti tiszteletdíj folyósításáról intézkedjen.  

 

Felelős:     Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit  jegyző 

Határidő: azonnal (a határozat közlése) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Tengler Zoltánné alpolgármester érintettséget jelentett be. A 4. napirendi pont tárgyalásánál nem 

kíván részt venni a szavazáson, kimegy a teremből. Döntését a jelenlévő képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta és 3 fővel folytatja munkáját. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette Tengler Zoltánné 

alpolgármester érintettségét az alpolgármester költségtérítésnek megállapítására vonatkozó javaslat 

megtárgyalásánál. 

 

 

4.) Javaslat az alpolgármester költségtérítésének megállapítására  

     Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Horváth János képviselő: 

Nem javasolja az alpolgármester költségtérítésének emelését. 
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Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző: 

A Mötv. előírja, hogy a polgármestereket és az alpolgármestereket milyen juttatás illeti meg. A 

tiszteletdíj mellett a tiszteletdíj 15%-a költségtérítés, melyet kötelezően meg kell állapítani a Mötv. 

alapján. A társadalmi megbízatású polgármester és alpolgármester a tiszteletdíjáról lemondhat, de a 

költségtérítésről nem. Ez akkor is jár neki, ha nem vesz igénybe tiszteletdíjat.  

 

Knopf Antal polgármester: 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 4. 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 16/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester 

költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot.  

 

Tengler Zoltánné alpolgármester költségtérítése 2022. január 1-től a Mötv. 80. § (3) bekezdése 

alapján, tiszteletdíja 15 %-a, 34.500 Ft/hó.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti költségtérítés folyósításáról intézkedjen.  

 

Felelős:     Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit  jegyző 

Határidő: azonnal (a határozat közlése) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

Tengler Zoltánné alpolgármester visszatér a képviselő-testület ülésére, így a képviselő-testület 4 

fővel folytatja a napirendi pontok megtárgyalását.  

 

 

5.) Javaslat a MFP-KEB/2022 kódszámú, „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 

és közösségszervező bértámogatása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja az 5. 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: 
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Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat a MFP-

KEB/2022 kódszámú, „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a   

MFP-KEB/2022 kódszámú, „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 

közösségszervező bértámogatása” című felhívás fejlesztési céljaival egyetért és részt kíván venni 

a pályázatán. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a    MFP-

KEB/2022 kódszámú, „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása” című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be „Közösségszervező 

foglalkoztatásának bértámogatása Bábonymegyeren” címmel.  

 

Abban az esetben, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül, a pályázatíró költsége a pályázatból 

lesz elszámolva. Ha nem részesül az Önkormányzat támogatásban, akkor a pályázatíró költsége a 

2022. évi költségvetést terheli. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Polgármestere a pályázat beadásához a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatallal Megbízási Szerződést írt alá a pályázatírói tevékenység biztosítására. 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Knopf Antal 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Knopf Antal polgármester 

Határidő: 2022.02.05. (pályázat benyújtása) 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

6.) Javaslat a „2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatási” 

pályázatban való részvétel 

      Előadó: Knopf Antal polgármester 

 

Knopf Antal polgármester: 

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a 6. 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 18/2022. (I.24.) számú 

határozata: 

Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a „2022. évi 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatási” pályázatban való részvételről szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bábonymegyer, Dózsa György 

utca III. szakaszának  206, 104, 83 hrsz-ú útszakasz felújítása érdekében pályázatot kíván 

benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelő miniszterrel 

közösen meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 

vonatkozásában, a továbbiakban együtt: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására.  

 

A beruházás összköltsége 17.208.525 Forint.  

 

Igényelt támogatás: 14.627.246 Forint 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2022-es költségvetés terhére 

biztosítja a kivitelezéshez szükséges 15% önerőt, bruttó 2.581.279 Ft összeget. 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázati dokumentáció összeállítására, aláírására és benyújtására. 

 

Felelős:  Knopf Antal polgármester 

Határidő:  2022. február 4. 

 

(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    

 

 

 


