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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, melynek összegét a képviselő-testület határozza meg.  

Az Mötv. 80. § -a alapján: 

„(1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 

illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 

70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(1a) *  A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét 

a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-

át. 

(2) *  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 

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

társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

 

Javaslom a főállású alpolgármester tiszteletdíját 359 000,- Ft/hó összegben meghatározni. Az 

Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján „a főállású alpolgármester havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult”. Ezek alapján javaslom 

a főállású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 53 850.- Ft-ban meghatározni.  

 

Javaslom a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 179 500.-Ft-ban meghatározni. Az 

Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján „a főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a 

társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult”. Ezek alapján javaslom 

a társadalmi megbízatású polgármester költségtérítését havi bruttó 26 925.- Ft-ban meghatározni.  

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

 

           Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester 

 

Határozat-tervezet: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……/2019. (X.21.) önkormányzati határozat 

 

1. Balatonakarattya község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rozs Péter 

alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 

törvény 80. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján száz forintra kerekítve – bruttó 359 000,- 

Ft/hó összegben; 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Magyar Államkincstár 

illetékes irodáját. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj67id26b7
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj68id26b7
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Határidő: azonnal 

Felelős: Polgár Beatrix jegyző 

 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……/2019. (X.21.) önkormányzati határozat 

 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 80. § (3) bekezdése 

értelmében a főállású Rozs Péter alpolgármester részére havi költségtérítésként az illetményének 

15 %-ában meghatározott 53 850,- Ft-ot állapít meg 2019. október hó 21. napjától.   

 

2. a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított összegű költségtérítést biztosítsa Rozs 

Péter alpolgármester részére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgár Beatrix jegyző 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……/2019. (X.21.) önkormányzati határozat 

 

1. Balatonakarattya község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Imrédy Szabolcs 

társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján száz forintra kerekítve – 

bruttó 179 500,- Ft/hó összegben; 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Magyar Államkincstár 

illetékes irodáját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgár Beatrix jegyző 

 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……/2019. (X.21.) önkormányzati határozat 

 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 80. § (3) bekezdése 

értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester részére havi költségtérítésként az 

illetményének 15 %-ában meghatározott 26 925,- Ft-ot állapít meg 2019. október hó 21. napjától.   

 

2. a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított összegű költségtérítést biztosítsa Dr. 

Imrédy Szabolcs társadalmi megbízatású alpolgármester részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgár Beatrix jegyző 

 


