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ELŐTERJESZTÉS 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 22. napján tartandó testületi ülésére 

 

Tárgy: Tóth Péter alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester 

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző 

Előkészítette: Jurics Tamás jegyző 

Melléklet:-- 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: 

Mötv).  80. § (2) bekezdése értelmében, 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 társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester 

illetményének 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíj – az Mötv. 71. § (5) bekezdése 

értelmében. 

Az Mötv. szerint a társadalmi megbízatású polgármester tisztelet díja:274.200 Ft, az 

alpolgármester tiszteletdíja tehát nem lehet magasabb 246.780 Ft-nál.  

Az alpolgármester költségtérítése az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében tiszteletdíjának 15 

%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

246.780 x 0.15=37.017 Ft 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozat 

javaslatok elfogadására. 

 

 

Balatonkenese, 2019.október 18. 

 

 

 

 

 

 

Jurics Tamás sk.      Jurcsó János sk. 

      jegyző      polgármester 
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Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22) határozata 

 

 Tóth Péter alpolgármester havi tiszteletdíjáról. 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Péter társadalmi 

megbízatású alpolgármester  

 

1. havi tiszteletdíját - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 80. § 

(2) bekezdésében foglaltak alapján - …………………. Ft/hó összegben; 

 

2. havi költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 

80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján …………… Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Jurics Tamás jegyző 
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