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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2022. január 26.-i ülésére 

 

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 

26. §-a módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) polgármester díjazására vonatkozó rendelkezéseit. 

 

A Mötv. 71. § (2) és (4) bekezdése alapján: 

 

„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint. 

 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.” 

 

A Mötv. 71. § (5) és (6) bekezdése értelmében: 

„(5) 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. 

 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult.” 

 

A Mötv. 80. § (2) bekezdése értelmében: 

„(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.” 

 

Mivel jelenleg a településen a polgármesteri tisztség betöltetlen, ezért nem kerül sor a 

polgármesteri illetmény, illetve a tiszteletdíj, valamint a költségtérítés megállapítására. 
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Takácsné Illés Henriett társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 

állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíja 90 %-át.  

Segesd esetében 2022. január 1. napjától a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

390.000 Ft lenne, tehát az alpolgármester tiszteletdíjának maximuma 351.000 Ft, 

költségtérítése pedig 52.650 Ft.   

 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet 36. § (1) bekezdése értelmében az alpolgármester tiszteletdíjára az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat 1:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (..…) önkormányzati 

határozata az alpolgármester tiszteletdíjáról.  

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Illés Henriett 

alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától ………… Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester  

 

Határozati javaslat 2:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (.…) önkormányzati 

határozata az alpolgármester költségtérítéséről.  

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Illés Henriett 

alpolgármester költségtérítésének mértékét 2022. január 1. napjától, a tiszteletdíjának 

15 %-ában, azaz ………… Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

 

 

 

Segesd, 2022. január 20. 

 

         dr. Varga Katalin 

                  jegyző 


