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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: 

Mötv.) 74. § alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 

alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

 

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a 

polgármester bízza meg általános helyettesét. 

 

Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a 

képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a 

képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

 

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 90 %-át, azaz 269.300 Ft összeget. Jelenleg az alpolgármester 

tiszteletdíja 201.900 Ft összegben van meghatározva.  

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről 

a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult,  mely a fentiek  alapján 27.700 Ft volt. A 

törvény szerinti határösszeg 40.400 Ft.  

  

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel – a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ saját tagjai közül. 

 

Polgár Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati 

rendeletéhez kapcsolódóan az alpolgármesteri tiszteletdíjra bruttó 201.900 Ft/hó, 

költségtérítésként 27.700 Ft/hó összeg került megtervezésre. 

 

Javaslom, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja bruttó 201.900 Ft/hó, 

költségtérítése 27.700 Ft/hó összegben legyen meghatározva.  

 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjen.   

 

Polgár, 2019. október 16. 

     Tisztelettel: 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek megválasztja …………………….. települési 

képviselőt. 

 

2./ Felkéri a város polgármesterét, hogy az alpolgármester megválasztásával 

összefüggő intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen. 

 Határidő: 2019. október 24. 

 Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2)-(3)  

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ……….. alpolgármester 

részére megválasztásának napjától …………… Ft/hó tiszteletdíjat és 

…………. Ft/hó költségtérítést állapít meg. 

 

2./ Felkéri a város polgármesterét, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés 

megállapításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról gondoskodni 

szíveskedjen. 

Határidő: 2019. október 24. 

 Felelős: Tóth József polgármester 

 


