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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. február 10-i ülésére
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 4. § (2) bekezdés b)
pontja alapján a képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kettőezer,
illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja a 4,5 – 6,5 közötti szorzószám alkalmazásával állapítható meg, tehát nem lehet
magasabb mint az illetményalap (38.650,- Ft) és a 6,5 szorzószám szorzata (251.225,-).
A Képviselő-testület az előző ciklusban az alpolgármester tiszteletdíját a köztisztviselői
illetményalap és a 4,5 szorzószám szorzataként állapította meg.
B) Az alpolgármester költségátalányának megállapítása
A Pttv. 18. § (1) bekezdése 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 jogszabály 18. § (2) bekezdése alapján a polgármestert, választása szerint – az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke az
alpolgármester esetében az illetménye, illetve a tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg.
A Pttv. 10. §-a szerint e törvénynek a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseit – eltérő
rendelkezés hiányában – az alpolgármesterre is alkalmazni kell.
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A Képviselő-testület az előző ciklusban az alpolgármester költségátalányát a tiszteletdíjának
10%-ában állapította meg.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
……/2011. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 4 § (2) bekezdésében, valamint 18. § (2) bekezdésben, továbbá a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglaltakat
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját a 38.650,- Ft köztisztviselői
illetményalap és …… szorzószám szorzataként, …………,- Ft-ban, azaz
…………………… forintban állapítja meg 2011. február 10. napjától.
A megválasztott alpolgármester nyilatkozatától függően:
A./ változat
2. A Képviselő-testület az alpolgármester költségátalányát a részére megállapított
tiszteletdíj (………..,- Ft) …..-%-ában, ………,- Ft-ban azaz ……………….
forintban állapítja meg 2011. február 10. napjától.
B./ változat
2. A Képviselő-testület az alpolgármester részére az alpolgármesteri tisztség
ellátásával összefüggő, számlával igazolt költségeit megtéríti.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Abony Város Önkormányzat Alpolgármestere
Dr. Németh Mónika jegyző
Valamennyi osztályvezető
Abony, 2011. január 19.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

