
           

Előterjesztés  

főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

 

1. előterjesztés száma: 87/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné B. Erika 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság,  

                                                                 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 2017. január 1. napi hatállyal való módosítása következtében változtak a polgármester 

díjazását és költségtérítését szabályozó rendelkezések. 

 

Ennek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a januári soros ülésén a főállású 

alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről is határozott. Az illetmény mértéke a 

polgármester illetményének 90 %-ában, a költségtérítés összege illetményének 15%-ában 

került meghatározásra.  

 

Mindazonáltal a meghozott döntés pontosítása szükséges annak tekintetében, hogy az illetmény 

és a költségtérítés összegét a hatályos jogszabályi környezettel összhangban összegszerűen kell 

megállapítani. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján az alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 

70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg, így fentieknek megfelelően az 

alpolgármester illetménye 2017. január 1. naptól 628.200,-Ft. 

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a főállású alpolgármester a tisztsége 

ellátásával egyidejűleg havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult, mely 2017. január 1-től 94.200,-Ft. 



Ennek alapján a korábbi, a főállású alpolgármester illetményével kapcsolatos döntések hatályon 

kívül helyezése is szükségessé válik. 

 

1. melléklet a 87/2017 számú előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete  

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) 

bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától a mindenkori 

főállású polgármesteri illetmény 90%-ában, azaz 628.200,-Ft összegben állapítja meg. 

2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) 

bekezdése alapján a főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától a 

mindenkori főállású alpolgármesteri illetmény 15%-ában, azaz 94.200,-Ft összegben állapítja 

meg. 

3. A főállású alpolgármester illetményéről és költségtérítésének megállapításáról szóló 

543/2014. (X. 21.) számú, valamint a 12/2017. (I. 25.) számú határozatait hatályon kívül 

helyezi. 

4. A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi 

juttatások terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2017.03.31. 

Felelős: polgármester 

 

Bicske, 2017. március 24. 

 

         Pálffy Károly 

         polgármester 

 

 

 

 


