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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

törvény 9. alcíme módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdését. A módosítás 2022. 

január 1-jén lépett hatályba, amelynek értelmében a megyei jogú város polgármesterének, 

valamint a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének havi illetménye 997.200 

forintról 1.300.000 forintra nőtt.  

 

Az Mötv. hivatkozott jogszabályhelyei alapján a 24.886 lakosságszámú Komló város 

polgármesterének havi illetménye a megyei jogú város polgármestere, ill. a fővárosi 

kerületi önkormányzat polgármestere havi illetményének: 1.300.000 forintnak a 75%-a, 

amely 975.000 forint.  

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 - Komló esetében - 487.500,- Ft tiszteletdíjra jogosult. Mindezek 

alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját legfeljebb 438.750,- Ft 

összegben állapíthatja meg a Képviselő-testület. 

 

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati 

rendelet 1. melléklet III. B.) 2. pontja szerint a polgármester és az alpolgármester 

juttatásaira vonatkozó javaslat előterjesztésére kizárólag a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság jogosult.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének összegét szíveskedjen megállapítani!  

 

Határozati javaslat: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság 

előterjesztésében – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben foglaltak alapján – megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Kispál László társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját 2022. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bek. alapján - havi bruttó 380.000,- Ft 

összegben, míg költségtérítését 57.000,- Ft összegben  állapítja meg. 

 

Komló, 2022. január 26. 

dr. Barbarics Ildikó 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság elnöke 


