
8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/359/2013.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány összegének megál-
lapítása

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Rozgonyi Viktória irodavezető 
Nagy Józsefné önkormányzati ügyintéző 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Képviselő-testülete 2013. február 22. napján Sági István képviselőt Tapol-
ca város alpolgármesterévé megválasztotta.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 4. § (2) bekezdés sze-
rint a képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kettőezer, illetve 
annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társa-
dalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozók részére a Kttv-ben meghatározott 38.650,-
Ft illetményalap, valamint a Pttv. 4. § (1) bekezdésben meghatározott 4,5 - 6,5 közötti
szorzószám szorzataként kell kiszámolni, mely maximum 251.225,- Ft tiszteletdíjat je-
lent.

Tekintettel arra, hogy a korábban megválasztott alpolgármesterek tiszteletdíja 251.200,-
Ft/hó összegben került megállapításra, javasolom Sági István alpolgármester részére is
ezen összeggel azonos tiszteletdíj megállapítását.

A Pttv. 18. § (2) bekezdésének értelmében az alpolgármesternek tisztsége ellátásával
összefüggő szükséges költségét meg kell téríteni, melynek mértéke az alpolgármester il-
letménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg lehet. Ha az alpolgármester 
kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő 
ülésén köteles határozni.
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Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(X.29.) önkormányzati rende-
let 3. § (1) bekezdése értelmében az alpolgármestereket megilleti a tisztségük ellátásá-
val összefüggő tevékenysége ellátása során felmerült – számlával igazolt – szükséges 
költségeik megtérítése.

A rendelet (2) bekezdése alapján az alpolgármesterek kérelmére a Képviselő-testület a 
költségtérítést átalányként is megállapíthatja, melynek mértéke az alpolgármesteri tisz-
teletdíj 20 %-ának megfelelő összeg. 

Sági István polgármester 2013. február 26. napján kelt levelében kérte, hogy költségei
megtérítésére a Képviselő-testület költségátalányt állapítson meg. 

Fentiekben ismertetett jogszabályi előírásokat figyelembe véve a költségátalány mérté-
ke havi bruttó 50.200,- Ft összegben állapítható meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíja és a részére 
biztosítandó költségátalány mértékének megállapításával kapcsolatos döntését meg-
hozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sági Ist-
ván alpolgármester részére 2013. február 22. napjától a
tiszteletdíj mértékét bruttó 251.200,- Ft/hó összegben, a
biztosítandó költségátalány mértékét bruttó 50.200,- Ft/hó
Ft összegben állapítja meg.

Tapolca, 2013. március 22.

Császár László
polgármester


