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Sárpilis Község Önkormányzata 

Sárpilis  

Béke tér 1. 

7145 

                                                                                                                      Tel/Fax:74/496-556 

 
A határozati javaslat elfogadásához 

minősített többség szükséges 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 

 

V. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29.-én megtartott 

rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása 

 
Előterjesztő:   Figler János polgármester 

 
                       

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 
 

2016. december 20-án jelent meg a Magyar Közlönyben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi 

CLXXXV. törvény, mely módosítja a polgármesterek illetményét: 

 

„1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

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

polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 

megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. (3) 

A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott 

illetmény 90%-ának összegével. (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben 

meghatározott összeg a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település 

polgármestere 

esetében; b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; c) 50%- 

a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; d) 55%-a a 2001–5000 

fő 

lakosságszámú település polgármestere esetében; e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú 

település polgármestere esetében; f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település 

polgármestere esetében; g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere 

esetében.” 
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 A Mötv. 80. §  rendelkezik az alpolgármesterek tiszteletdíjáról: 

„(1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 

illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(1a) A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének 

összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 

illetménye 90%-át. 

(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.” 

 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21.-én tartott alakuló 

ülésén az ugyanakkor megválasztott Tőkés Lajosné társadalmi megbízatású alpolgármester az 

önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel lemondott a tiszteletdíjáról. Az azóta 

eltelt időszakban az önkormányzat pénzügyi helyzete rendeződött, mind a képviselői, mind az 

alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására lehetőséget nyújt az önkormányzat 2017. évi 

költségvetése. 

 

Javaslom ezért, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 152/2014 (X.21.) 

számú önkormányzati határozatot visszavonni, és az alpolgármesterek tiszteletdíját a 

társadalmi megbízatású és a főállású alpolgármesterek tekintetében külön határozatban 

megállapítani.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (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 tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja 

egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

lemondhat. 

Az Mötv. 80. §(3) szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Tőkés Lajosné 

Alpolgármester Asszony a költségtérítésről írásban lemondott. 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjára is vonatkozik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdése: 

 

„131. § (1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta 

illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem 

minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak.” 

 

Javaslom, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésekkel összhangban Tőkés Lajosné 

alpolgármester Asszony tiszteletdíját a Képviselő-testület 56.200 Ft/hó összegben állapítsa 

meg.  

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni: 
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Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 29.) számú határozata 

 

Az társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapításáról 

 

 

1.Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 

152/2014 (X.21.) számú  önkormányzati határozatát 

visszavonja. 

2. Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Tőkés Lajosné társadalmi megbízatású alpolgármester 

illetményét 2017. április 1.-től 56.200 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

3.A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Tőkés 

Lajosné társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítésre nem tart igényt. 

 

Határidő: folyamatos az alpolgármesteri megbízatás időtartama alatt 

Felelős: Figler János polgármester 

 

 

 

Az Mötv. (1a) bekezdése szerint a 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település 

alpolgármestere illetményének összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem 

haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át. 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Dr Figler Hedvig Melinda főállású megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület bruttó 241.000 Ft/hó összegben állapítsa 

meg. Dr Figler Hedvig Melinda alpolgármester Asszony a költségtérítésről írásban lemondott. 

 

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni: 

 

 

 Az SZMSZ 9 § (4) szerint bejelentem a személyes érintettségemet, a Képviselő-

testület dönt, hogy a szavazásból kizár-e.  

 

Határozat tervezet 

 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2017. (III. 29.) számú határozata 

 

Figler János polgármester döntéshozatalból 

kizárásáról 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Figler János polgármester személyes érintettségét 
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tudomásul veszi és a polgármestert Dr. Figler Hedvig 

Melinda alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló szavazásból nem zárja ki/kizárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 Szavazásra bocsájtom az alábbi határozati javaslatot: 

 

 

Határozat javaslat: 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2017. (III. 29.) számú határozata 

 

A főállású megbízatású alpolgármester 

illetményéről 

 

1.Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Dr. Figler Hedvig Melinda főállású megbízatású 

alpolgármester illetményét bruttó 241.000 Ft-ban állapítja 

meg.  

2.A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Dr. Figler 

Hedvig Melinda főállású megbízatású alpolgármester 

költségtérítésre nem tart igényt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

 

 

 

Sárpilis, 2017. március 24.  

 

 

       Figler János 

       polgármester 

 

 

 

 

 


