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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alakuló ülés kötelező napirendje a alpolgármester illetményének, költségtérítésének megál-
lapítása. Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A 
polgármester, főállású alpolgármester tekintetében a képviselő-testületnek mérlegelési 
lehetősége van. Az alpolgármester illetménye a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján a polgármesteri 
illetmény 70-90 %-a között állapítható meg.  
 
Városunk esetében a polgármester havi illetménye 448.700 Ft. Az alpolgármester havi illetmé-
nye 314.000 Ft és 403.800 Ft között állapítható meg.  
 
A költségtérítése a havi illetmény 15 %-a, tehát 47.100 Ft és 60.600 Ft között van mérlegelési 
lehetősége a Képviselő-testületnek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. október 21.  
                                                                            
 
                                                                                                           dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
- 

3. Jogszabályi háttér:  
 
Mötv. 80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alel-
nöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.  
 (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társa-
dalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, 
melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával lemondhat.  
 (3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgár-
mester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
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4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2014. (X…..) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület ………………….  alpolgármester havi illetményét Magyarország helyi ön-
kormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80. §-a  alapján 
……………. Ft-ban, költségtérítését ………… Ft-ban állapítja meg.   
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül - intézkedni kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: jegyző 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


