
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. december 5-én 
tartandó alakuló ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Alpolgármester-választás és illetmény, tiszteletdíj 

megállapítás 
 
 
 
Iktatószám: 10974-2/2019.                     Melléklet: 2 db 
 
A napirend előterjesztője: Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnöke 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 74. § bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, 
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület 
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és 
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Az alpolgármesteri tisztség 
főállásban vagy társadalmi megbízatásban látható el. 
 
Az Mötv. 80. § rögzíti, hogy a főállású alpolgármester illetményét a képviselő-testület a 
polgármester illetményének 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg. A polgármester 
698.000,- Ft összegű illetménye alapján a képviselő-testület a főállású alpolgármester 
illetményét 488.600,-Ft és 628.200,-Ft közötti összegben állapíthatja meg.  
 
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90%-át. Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi 
megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű, 
azaz 349.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult. Mindezek alapján a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját legfeljebb 314.100,- Ft összegben állapíthatja meg a képviselő-
testület. 
 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján főállású, társadalmi megbízatású alpolgármester 
havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult. 
 
Az Mötv. hivatkozott rendelkezése alapján az alpolgármester személyére a polgármester tehet 
javaslatot, figyelemmel a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet alpolgármesteri 
tisztségre vonatkozó rendelkezéseire.  
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, a szervezetii-működési szabályzatban 
meghatározott módon történhet. 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati 
rendelet 1. sz. melléklet V/B. 2. pontja kimondja, hogy a polgármester és az alpolgármester 
juttatásaira vonatkozó javaslat előterjesztésére kizárólag a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság jogosult.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 
határozati javaslat elfogadásáról! 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta 
az „Alpolgármester-választás és illetmény, tiszteletdíj megállapítás” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 



 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló …/2019. (... ...) sz. önkormányzati rendelet 36. § (1) 
bekezdése alapján ____________________-t _______________________ főállású/ 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 

 
2. A képviselő-testület az alpolgármester illetményét/tiszteletdíját 

______________________ Ft-ban állapítja meg. 
 

3. A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését ______________________ Ft-ban 
állapítja meg. 

 
 
Komló, 2019. december 3. 
 
 

Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnöke 
 
 


