
A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges,  

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

 

1. számú előterjesztés 
 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 16-án,  

16 órakor megtartandó ülésére 
 

az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapítása 

 

 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
Készítette:    dr. Köbli Kata aljegyző 

                       
Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 
 

 

 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése szerint: 

 

„ 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.” 

 

A Mötv. 80.§ (1a) bekezdés értelmében: 

 

„ 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.” 

 

A Mötv. 71. § (2) bekezdése szerint: 

 

„ 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.” 
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Az Mötv 71.§ (4) bekezdése szerint: 

 

„ 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.” 

 

 

Az államtitkár illetményének összegéről a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

 

„51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.  

(azaz 38.650 x 12 = 463.800 Ft) 

 (2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 

(azaz 231.900 Ft) 

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.  

(azaz 301.470 Ft) 

 

E szabályozás figyelembe vételével az államtitkár illetménye összesen: 997.170 Ft. 

 

Ennek alapján a főállású polgármester illetménye illetve tiszteletdíja, költségtérítése az 

alábbiak szerint állapítható meg: 

 

A főállású polgármester illetménye: 

997.170 Ft/hó 40 %-a (100 forintra kerekítve), azaz 398.900 Ft 

 

A főállású polgármester költségtérítése: 

398.868 Ft/hó 15 %-a (100 forintra kerekítve), azaz 59.800 Ft 

 

Fentieket figyelembe véve a főállású alpolgármester tiszteletdíját legalább 279.200 

forint, legfeljebb 359.000 forint közötti összegben kell megállapítani, ezért 350.000 forintot 

javasolok megállapítani. 

 

A Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a főállású alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely jelen esetben 52.500 forint. 

(legalább 41.900, legfeljebb 53.900 forint) 

 

 

A fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslatokat javasolom elfogadásra. 
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1. számú H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

 

Dr. Figler Hedvig alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítására 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 

törvény 71. § (2) és (4)  bekezdésében foglaltakra, Dr. Figler 

Hedvig alpolgármester asszony tiszteletdíját 2020. január 16-

ától 

 

350.000- Ft/hó 

 

összegben állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felkéri a közös önkormányzati hivatal 

aljegyzőjét a szükséges iratok elkészítésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:   dr. Köbli Kata aljegyző 

 

Határozatról értesül: Dr. Figler Hedvig alpolgármester 

                                   MÁK, Szekszárd 

                                   irattár 

 

 

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

 

Dr. Figler Hedvig alpolgármester költségtérítésének 

megállapítására 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Dr. 

Figler Hedvig alpolgármester asszony havi költségtérítését 

2020. január 16-ától 

 

52.500- Ft/hó 

 

összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Köbli Kata aljegyző 

 

Határozatról értesül: Dr. Figler Hedvig alpolgármester 

                                   MÁK, Szekszárd 

                                   irattár 


