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2858/2010. 
 

Előterjesztés 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12.-én tartandó 
alakuló ülésének 9.) napirendi pontjához 

 
 
Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fontos szabály, hogy a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét (annak emelését is, 
illetve tiszteletdíját) a képviselő-testület csak úgy állapíthatja meg, hogy annak összege nem érheti el, 
illetve haladhatja meg a polgármester illetményét a Pttv. 3. § (5) bekezdése értelmében.  
A Pttv. 4. § (2) bekezdésében, illetve 2999 lakosig a képviselő-testület az alpolgármester számára 
tiszteletdíjat állapít meg akként, hogy tiszteletdíja nem lehet magasabb a köztisztviselői 
illetményalap (jelenleg 38.650,-Ft) 6,5 szorzatánál.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester részére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető, illetve a fent írt 
törvény szerinti összegnél kisebb mértékben is megállapítható, amennyiben azt az alpolgármester írásban 
kéri. Ebben az esetben a Pttv. 4. § (1) bekezdésében taglaltak az irányadók, miszerint összegszerűen kell 
az alakuló ülésen döntést hozni a tiszteletdíjról. 
Főállású alpolgármester 3000 fő feletti lakosú településen választható, az Ötv. 37. § (3) bekezdése szerint. 
Településünk lakosságszáma nem éri el a 3000 főt, tehát főállású alpolgármester nem választható, így ez 
indokolja az általam fent írtakat. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom az előterjesztésbe foglaltak megvitatás utáni elfogadását és annak határozatba foglalását. 
 
 
Csanytelek, 2010. október 6. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
         Kató Pálné 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
……./2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete ………………. alpolgármester bejelentése alapján 
megállapítja a személyes érintettségét és ennek következtében 
……………………………….alpolgármestert egyhangú döntéssel kizárja az alpolgármester tiszteletdíja 
megállapítása tárgyalásában a képviselő-testületi döntéshozatalból. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2) …………….alpolgármester 
3) Forgó Henrik polgármester  
4) Kató Pálné jegyző 
5) Irattár 

 
 
 
……./2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának  megállapítása 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete ……………….. társadalmi 
megbízatású  alpolgármester úr, havi illetményét bruttó 50.000,-Ft-ban (azaz: ötvenezer 
Ft-ban) állapítja meg 2010. október 12. napjától a képviselő-testület megbízatása idejére. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete ………………………. részére havi 
10.000,-Ft (azaz: Tízezer forint) költségátalányt állapít meg amely az alpolgármester úr 
tiszteletdíjának 20 %-a. 

3.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről a hatályos vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és általa 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  soron következő képviselő- testületi ülés 

 
 

 
Határozatról értesítést kap: 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2) …………………alpolgármester  
3) Forgó Henrik polgármester  
4) Kató Pálné jegyző és általa 
5) Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
6) Irattár 

 
 


