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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2017.
január 1. napjától hatályos módosításával változott a polgármesterek illetménye, ezért az alpolgármesterek
tiszteletdíját és költségtérítését is meg kell állapítani.
A Mötv. 71. § (5) bekezdése:
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű
tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.”
Polgármester illetménye: 398.900.- Ft, ennek 50%-a a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja: 199.450.- Ft.
Mötv. 80. § (2) bekezdése:
„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.”
A korábbi szabályozás alapján (70%-90% között lehetett megállapítani) a minimális százalékban, az
alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70%-ában került
megállapításra, a jelenlegi szabályozás alapján a 90%-ot nem haladhatja meg (199.450.- 90%-a = 179.505.Ft lehet maximum).
Mötv. 80.§ (3) bekezdése:
„A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei
közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.”
Fentiekre tekintettel javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester tiszteletdíja
továbbra is 70%-ban kerüljön megállapításra, ennek összege 139.615.-Ft/hó, amely összeg egészéről,
vagy meghatározott részéről lemondhat.
A tiszteletdíja 15%-ában megállapított, 20.942.- Ft/hó költségtérítésre jogosult, melyről nem mondhat
le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és döntésüket meghozni
szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)
…../2017. (II.21.) önkormányzati határozat
az alpolgármester tiszteletdíjáról
1. Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Igaz Lajos alpolgármester tiszteletdíját
– az előterjesztés alapján – a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-ában
állapítja meg.
2. Az 1. pont alapján 2017. év január hó 01. napjától az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 139.615.Ft/hó (Egyszázharminckilencezer-hatszáztizenöt forint), melynek egészéről, vagy meghatározott
részéről lemondhat.
Határidő:

2017.01.01-től folyamatos

Felelős:

Forró Zsolt polgármester

…../2017. (II.21.) önkormányzati határozat
az alpolgármester költségtérítéséről
1. Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Igaz Lajos alpolgármester
költségtérítését 2017. év január hó 01. napjától bruttó 20.942.-Ft/hó (Húszezerkilencszáznegyvenkettő forint) összegben állapítja meg.
Határidő:

2017. 01. 01-től folyamatos

Felelős:

Forró Zsolt polgármester

