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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. október 30-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
Tárgy: Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 
 
Előterjesztő: Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette: dr. Németh Mária Anita jegyző 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 225/K. § (7) bekezdése szerint a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb 
juttatása közérdekű adat. Az alpolgármesterre is megfelelően kell alkalmazni polgármesterre 
vonatkozó szabályokat, ebből következően az alpolgármester illetménye is közérdekű adat. 
 
Raposka községben társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására került sor, 
ennek megfelelően az Mötv-nek a társadalmi megbízatású alpolgármesterre vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni. 
 
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester illetményének legfeljebb 90 %-
ában állapíthatja meg. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 149.576,- Ft. A 
társadalmi megbízatási alpolgármester tiszteletdíja ennek megfelelően legfeljebb 134.618,- 
Ft lehet.  
 
Az Mötv. alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíj egészéről vagy egy 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ez a fentiek 
alapján legfeljebb 20.193,- Ft lehet. 
 
A 2019. október 25-én megtartott nyilvános alakuló ülésre hibásan került előterjesztésre a 
tiszteletdíj megállapításának az a része, miszerint a társadalmi megbízatású alpolgármestert 
idegennyelv-tudási pótlék illeti meg. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztályával egyeztetve az került megállapításra, miszerint a 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére nem állapítható meg az idegennyelv tudási 
pótlék amiatt, mert tisztségét nem foglalkoztatási jogviszonyban, hanem társadalmi 
megbízatásban látja el. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjról az elmúlt ülésen 
meghozott döntését vonja vissza. Az alpolgármesteri tiszteletdíj összegé a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-ában javaslom megállapítani tekintettel arra, 
hogy az Mötv. fentebb már hivatkozott 80. § (2) bekezdése lehetőséget ad. 
 
A tiszteletdíj 15%-át kitevő költségtérítés összegét pedig – a kerekítés szabályait is 
figyelembe véve -  15.700,- Ft összegben javaslom megállapítani az Mötv. 80. § (3) bekezdése 
alapján. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításáról szóló 
76/2019. (X.25.) számú határozatát, továbbá az 
alpolgármestert megillető költségtérítés összegéről szóló 
77/2019. (X.25.) számú határozatát azonnali hatállyal 
visszavonja. 
 

II. 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kovácsné Ottó Krisztina Andrea társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2019 október 25. napjától a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 
70%-ában, azaz 104.700,- Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának havi 
rendszeres kifizetéséről. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző 
 

III. 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kovácsné Ottó Krisztina Andrea alpolgármester részére 
2019. október 25. napjától járó költségtérítést 
tiszteletdíjának 15 %-ának megfelelő összegben: 15.700 
Ft-ban állapítja meg. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a társadalmi 
megbízatású alpolgármester illetményének rendszeres 
havi kifizetéséről. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző 

    
  

Tapolca, 2019. október 30. 
 
              Bolla Albert  
              polgármester 


