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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Polics József Polgármester Úr parlamenti képviselői mandátuma az új Országgyűlés 

megalakulásával, 2014. május 6. napján megszűnt. 
 

Ezt követően Polgármester Úr az 1. számú mellékletként csatolt levelet juttatta el hozzám, 

melyben költségátalány megállapítását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől, tekintettel arra, 

hogy a korábban országgyűlési képviselői jogcímen igénybe vett költségtérítésre a mandátum 

megszűnésével a továbbiakban nem jogosult. 
 

A 2. számú mellékletként csatolt 144/2010. (X.14.) számú határozattal emlékeztetem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Polgármester Úr költségátalány iránti igényéről az 

illetmény-megállapításakor lemondott. 
 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-

testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

A (2) bekezdés akként rendelkezik, hogy a polgármestert, választása szerint – az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően – költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a 

képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-

ának megfelelő összeg. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése előírja, hogy ha a polgármester kéri 

a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén 

köteles határozni. 
 

Erre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármester Úr levelében 

kérelmezett összeget, bruttó tiszteletdíjának (483.125.- Ft) 25 %-át, azaz 120.781.- Ft-ot 

költségátalányként 2014. május 7. napjától állapítsa meg! 
 

Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság tárgyalja, álláspontját a testületi 

ülésen ismerteti. 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 

 

A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 

ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „Polgármester részére 

költségátalány megállapítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület Polics József polgármester költségátalányát 2014. május 7. 

napjától bruttó illetménye 25 %-ában, 120.781.- Ft-ban állapítja meg a 2014. évi 

költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet Önkormányzati jogalkotás személyi juttatás és 

munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére. 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a költségátalány számfejtéséről és kifizetéséről folyamatosan 

gondoskodjon. 

 

Komló, 2014. május 7. 

 

Kupás Tamás Levente 

alpolgármester 



1. sz. melléklet 



2. sz. melléklet 
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K I V O N A T 
a képviselő-testület 2010. október 14-i alakuló ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

Tárgy: Polgármester és alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítása 

 

 

144/2010. (X.14.)  sz.   h a t á r o z a t 

 

 
A képviselő-testület – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a polgármester és az alpolgármester illetményére, valamint költségtérítésére 

vonatkozó javaslatot.  

 

A képviselő-testület Polics József polgármester illetményét bruttó 483.125 Ft-ban állapítja 

meg 2010. október 3. napjától, Kupás Tamás Levente főállású alpolgármester illetményét 

bruttó: 475.000,- Ft-ban, költségátalányát ennek 15 %-ában, 71.250,- Ft-ban állapítja meg 

2010. október 14. napjától. 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Polics József polgármester költségátalány iránti 

igényéről lemondott. 

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az illetmény megállapításáról a Magyar 

Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát haladéktalanul tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

 

 

K.m.f. 

 

Polics József  s.k. 

polgármester 

 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 

címzetes főjegyző 
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