
 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. január 25-ei ülésére 

 

Tárgy:      Az alpolgármester 2022. évi tiszteletdíjának 

      és költségtérítésének megállapítása 

Előadó:      Horváth Zsolt polgármester  

Az előterjesztést készítette:    Baráthné Ruzicska Erika   

      személy- és munkaügyi ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

      Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság 

Ügyiratszám:     DFV/53-3/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§ (5), 80. §. (2), (3) 

bekezdése rendelkezik. 

 

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

törvény 26.§ szerinti módosítása által változott a polgármester illetménye, amely alapján az 

alpolgármester illetménye is változik.  

 

1.) AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJA 

 

Az Mötv 71. § (5) bekezdés szerint:  

 

„(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.” 

 

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint: 

 

„(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.” 

 

A jogszabályi rendelkezések alapján a társadalmi megbízatású polgármester illetménye a 

polgármester illetményének 50%-a, 422 500.- Ft összeg.  

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának összege legfeljebb 380 250.- Ft 

összegű lehet. 

 

2021. január 01-től az alpolgármester tiszteletdíja 269 200 Ft/hó összegű, melyet a 10/2021. 

(II.11.) PM határozat állapított meg. 

 

2) AZ ALPOLGÁRMESTER KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint: 

 



„(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.” 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése legfeljebb 40 385.- Ft/hó 

összegű lehet. 

 

2021. január 01-től az alpolgármester költségtérítése 40 380 Ft/hó összegű, melyet a 10/2021. 

(II.11.) PM határozat állapított meg. 

 

Kérem a testületet, hogy a jogszabályban rögzített értékek figyelembe vételével hozza meg a 

döntését. 

 

Dunaföldvár, 2022. január 5. 

         

        Horváth Zsolt sk. 

                     polgármester 

                                           

                                                                                        

 

 

H A T Á R O Z A T I      J A V A S L A T 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. január 

01. naptól dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester  

1. tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80.§ (2) bekezdése alapján bruttó 380 250 Ft/hó 

összeggel állapítja meg. 

2. költségtérítését az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján bruttó 57 038 Ft/hó összeggel 

állapítja meg. 

 

 

Határidő:  2022.02.28. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

Erről értesül: 

1. dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester 

2. Személyi nyilvántartás 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

 

 


