
 
 

 

Előterjesztés 
 

A főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról 

 

1. előterjesztés száma: 5/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: 1.  határozati javaslat 

2. melléklet: 2. határozati javaslat 

4. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

5. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

6. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

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

törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A főállású alpolgármester illetményre jogosult. Az illetmény összegéről a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) 

bekezdése alapján a képviselő-testületnek kell döntenie. 

Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében: „A főállású alpolgármester illetményének összegét a 

polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.” 

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Tekintettel az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi 

CXLVIII. törvény vonatkozó rendelkezésére – amely többek között a polgármester illetményét 

módosította - javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a főállású alpolgármester 

illetményét a polgármester illetményének 70%-ában, valamint költségtérítését a határozati 

javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen megállapítani. 

 

Bicske, 2022. január 7. 

     Tisztelettel: 

         Bálint Istvánné 

           polgármester 

 

 



 
 

 

1. melléklet az 5/2022. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A főállású alpolgármester illetményének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a tárgyévi költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére a főállású alpolgármester illetményét 2022. január 1. napjától, bruttó 

682.500,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

           

 

 

2. melléklet az 5/2022. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a tárgyévi költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére a főállású alpolgármester költségtérítését 2022. január 1. napjától, 

az illetményének 15%-ban, azaz bruttó 102.375,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester 

 


