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2022. február 1. napján tartandó ülésére 
 

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Piliscsév Község Önkormányzat képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
SZMSZ) értelmében az alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el a 
polgármester irányításával. 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (a továbbiakban: Mötv.) 
80. § értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 
állapítja meg, az önkormányzat társadalmi megbízatású polgármestere számára meghatározott 
tiszteletdíj arányában. Fő szabály szerint a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 
90 %-át nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester, havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja 
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.  
 
A tavalyi évben alpolgármester úr bruttó 167 000,-ft tiszteletdíjban részesült a képviselő-testület 
döntése alapján. A törvény szerint ehhez még 15 % költségtérítésre is jogosult volt. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester illetményét a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökével egyeztetve 2022. január 1. napjától bruttó 190 000,-Ft/hó 
összegben állapítsa meg, melyet figyelembe véve a költségtérítését 28 500,-Ft/hó összegben 
határozza meg. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
……/2022.(II.1.) önkormányzati határozata 

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról 

1) Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXV. törvény 80. §-a alapján 2022. január 01. napjától bruttó 190 000,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

2) Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXV. törvény 80. §-a alapján 2022. január 01. napjától 28 500,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

Piliscsév, 2022. január 25. 

                Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
                       polgármester 


