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7 .  N a p i r e n d  

 
E L Ő T E R J E S ZT É S  

alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 

 

 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

78.§-a értelmében társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is 
csak társadalmi megbízatásban tölthető be. 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése 

értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 

úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.  

Az illetmény – az Mötv. 35.§ (4) bekezdése alapján – közérdekből nyilvános adat. 
 

 

 

1. Alpolgármester tiszteletdíja 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  
80.§ (2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, 

amelynek összegét a képviselő-testület legfeljebb a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

90 %-ának összegben állapítja meg, azaz a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 

maximum 179.600 Ft lehet. 
A Mötv. alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott 

részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával. Az írásbeli nyilatkozat az 

alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. 
 

 

2. Alpolgármester költségtérítése 
 

 
Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester a 

tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek összege – a fent 

ismertetett tiszteletdíj függvényében legfeljebb 27.000 Ft lehet, a ténylegesen megállapított tiszteletdíj 
15%-ának megfelelően. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és az 

alpolgármesteri tiszteletdíj, valamint költségtérítés tekintetében – a törvényi előírásoknak megfelelően 
- szíveskedjenek döntést hozni. 

 

 
Bánk, 2019. október 21. 

 Tisztelettel: 

 

 
 Torma Andrea  

 polgármester 
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....... /2019. (X.27.) Képviselő-testületi H at á ro za t i  j a v as l at :  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csizmár Gábor társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 27-ei hatállyal – megbízatásának időtartamára – havi bruttó  

80.000 forintban, költségtérítését a tiszteletdíja 15%-ában, azaz havi bruttó 12.000 forintban állapítja 

meg.  

A tiszteletdíj és a költségtérítés elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónapban 5. 
napjáig történik. 

 

Határidő: azonnal és folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 
Felelős:   polgármester 

 

 

 

....... /2019. (X.27.) Képviselő-testületi H at á ro za t i  j a v as l at :  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hákli Tibor társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 27-ei hatállyal – megbízatásának időtartamára - havi bruttó 

100.000 forintban,  költségtérítését a tiszteletdíjának 15%-ában, azaz havi bruttó 15.000 forintban 

állapítja meg.  
A tiszteletdíj  és költségtérítés elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónapban 5. 

napjáig történik. 

 

Határidő: azonnal és folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 
Felelős:   polgármester 

 


