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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére 

 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §-a szabályozza az 
Alpolgármester illetményét, költségtérítését, egyéb juttatásait, melyet a Képviselő-testület alakuló ülésén 
kell meghatározni.  

„80. § (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.” 

Fentiek alapján az alpolgármester tiszteletdíja az alábbiak szerint alakul: 
 
Főállású polgármester illetménye 650.000 Ft 
Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének 50 %-a, azaz 
325.000 Ft. 
 
Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 
Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjának 90 %-át nem haladhatja meg, azaz nem lehet több bruttó 292.500 Ft-nál 
Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján az alpolgármester költségtérítésének összege az tiszteletdíjának 
15 %-a. 
Ferenczy Gábor alpolgármester úr illetménye jelenleg a 2019. évben alakuló ülésen elfogadott 199.400 Ft, 
melyet javasolok a polgármesterek illetményének 30 %-os központi emelése miatt 260.000 Ft-ra 
módosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
Alsóörs 2022. január 6. 

Hebling Zsolt 
polgármester 

 
 

… /2022.(I. 20 .) Önkormányzati határozati javaslat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete Ferenczy Gábor alpolgármester tiszteletdíját és 

költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §-a, 

alapján az alábbiakban határozza meg: 

Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján az alpolgármesteri tiszteletdíj összege bruttó 260.000 Ft. 
Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a költségtérítés mértéke 15 %, azaz 39.000 Ft 
 
Összesen: bruttó : 299.000 Ft 
 
 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 
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