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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 23-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Alpolgármester részére tiszteletdíj megállapítása 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 2019. október 21. napján tartott alakuló ülésén a polgármester 

javaslatára, titkos szavazással Pál Zsolt képviselőt választotta meg Mánfa község társadalmi 

megbízatású alpolgármesterének. 

 

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

Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

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

polgármester tiszteletdíjának a 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a 

tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat. 

 

Megválasztásakor a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem állapít meg az alpolgármester 

részére tiszteletdíjat. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a korábbi döntés ellenére 2020. október 1. 

napjától az önkormányzati ciklus végéig állapítson meg a társadalmi megbízatású 

alpolgármester részére 120.000 Ft/hó tiszteletdíjat. 

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Javaslom a tiszteletdíj és a költségtérítés vonatkozásában fedezetként a személyi juttatások, 

valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok 

megtakarítását figyelembe venni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjék! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta az Alpolgármester 

részére tiszteletdíj megállapítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 



1. A képviselő-testület Pál Zsolt társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

2020.október 1. napjától bruttó 120.000 Ft/ hó, költségtérítését bruttó 17.500 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet 

soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés betervezéséről a 2021-2024.évi 

költségvetési rendeletek összeállítása során gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. október 1.;  

  soron következő költségvetési rendelet módosításkor 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Mánfa, 2020. szeptember 17. 

 

 

 

         Takács Zsolt 

         polgármester 

 

 

 


