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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2019. október 21-én tartandó alakuló ülésének 4. és 5. sz. 

napirendjéhez 

 
Az előterjesztés tárgya: alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának, költségtérítésének 

megállapítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) értelmében a képviselő-testület az alakuló ülésen a polgármester 

javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat (74. § (1). 

bek.). Az alpolgármester jogai és kötelezettségei megválasztásával keletkeznek, a megbízás 

megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester lehet főállású vagy társadalmi megbízatású. 

 

A képviselő-testületnek a megválasztott alpolgármester számára kötelezően illetményt, 

tiszteletdíjat állapít meg, amihez a megállapított összeg 15 %-ának megfelelő költségtérítés 

jár. Tekintve, hogy Mánfa község 1000 fő alatti település, ezen kívül a polgármesteri 

juttatások is jelentősen csökkentek az új törvény hatályba lépésével és a képviselők sem 

vesznek fel jelenlegi állapot szerint tiszteletdíjat, azt tartom indokoltnak, hogy társadalmi 

megbízatású alpolgármestert válasszon a képviselő-testület. 

 

Személyére szóban, a képviselő-testület alakuló ülésén teszek javaslatot. 

 

Az Mötv 80.§ (2). bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját a képviselő-testület határozza meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-át, azaz a 179 370 Ft-ot, amely összeg 

egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

az érintett lemondhat. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 

15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Javaslom, hogy a tiszteletdíj megállapítására vonatkozó döntést a képviselő-testület az 

alpolgármester megválasztását követően – az érintett nyilatkozatát is figyelembe véve – hozza 

meg. 

 

Tekintve, hogy az alakuló ülés 4. és 5. számú napirendjének tárgya nagyon erősen összefügg, 

azt a képviselő-testület együtt tárgyalja és javaslom, hogy az alábbi határozatokat hozza meg. 

 

A 4. számú napirendhez kötődően az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom: 

 

Határozati javaslat: 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – 

……………………-t társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 



Az 5. számú napirendhez kötődően az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom: 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – az 

alpolgármester tiszteletdíjára (költségtérítésére) vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza. 

 

A képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját ………………. Ft-ban állapítja meg. 

 

Mánfa, 2019. október 17. 

 

 

 

 Takács Zsolt 

  polgármester 


