
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i alakuló ülésére

Sorszám: Táigv:

N
Ip,r

Az alpolgármesterek

ill illetményének és

‚7 I • költségtérítésének
megállapítása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Kiss Mihály aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (ci továbbiakban
Möh’.) 80. (2)-(3) bekezdései a következőképpen rendelkeznek:

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdija 90 %-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről
Vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.
(3) A Főpolgármester-helyettes, a Főállású alpolgármester. a társadalmi megbízatású
alpolgármester. a megyei közgyülés alelnöke havonta az illetményének. tiszteletdíjának
15 %-ában meghatározott összegü költségtéritésre jogosult.

Az Mötv. fentiek szerint felhívott utaló szabályai szerint az alpolgármesterek illetményének
meghatározásakor tehát mindenek előtt a társadalmi megbízatású polgármester illetményét kell
meghatározni. Ez a következőképpen történik:
Az Mötv. 71. (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a társadalmi inegbízatású polgármester
havonta ci polgármester illetménve 50 %—ával nwgegyező mértékű tisztektclíjra jogosult.
melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képvkelő—testülethez intézett írásbeli
nvilatkozatái.’al lemondhat.

Az Mötv. rendelkezései értelmében a 0 001-30 000 Fő lakosságszámú település esetében a
társadalmi megbízatású polgármester törvény szerint meghatározott illetménye a főállású
polgármester illetményének fele, azaz 349.000 forint lenne. Ezen összeg 90 %-a, azaz 314.000
orint lehet a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdűának havi maximális

összege.
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Az Mötv. 71. * (6) bekezdése akként rendelkezik. hogy „A fJállású polgármester, a társadalmi
nwghí;aíású polgánnester. ci megyei ö;zkon,,á,zi ra! körgyűlésétwk elnöke havonta az
iUetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában nwghaiározoíí Összegű kökségtérítésre jogosult.

A fentiek alapján a társadalmi megbizatású alpolgármesterek tiszteletdíjának maximális
mértéke - a kerekítés szabályai szerint - havi bruttó 314.000 forint a költségtérítésének
összege pedig havonta bruttó 47.100 forint lehet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati lavaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. (5)-(6) bekezdései alapján
úgy dönt, hogy 2019. év október hó 29. napjától kezdődően és

társadalmi megbízatású alpolgármesterek
a) tiszteletdiját havi bruttó forint összegben,
b) költségtérítését havi bruttó forint összegben

határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségessé váló intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2019. október 25.

Kálmán Tibor
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polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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