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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. október 20-i alakuló ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített   többség szükséges!

Tárgy: Javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester 

Előkészítő: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Pénzügyi fedezet: 011130 - Önkormányzatok és társulások általános igazgatási 
 tevékenysége 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző

Szász Andrea
irodavezető

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

2014. október 13-án hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) azon rendelkezése, mely meghatározza a főállású
alpolgármester díjazására vonatkozó szabályokat.

Az  Mötv.  80.  §  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  „A  főpolgármester-helyettes,  a  főállású
alpolgármester,  a  megyei  közgyűlés  alelnöke  illetményének  összegét  a  főpolgármester,  a
polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-
testület állapítja meg.”
Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése kimondja, hogy „A főpolgármester-helyettes, a főállású
alpolgármester,  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester,  a  megyei  közgyűlés  alelnöke
havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott  összegű költségtérítésre
jogosult.”

A fenti  szabály figyelembevételével,  valamint  a polgármester és az alpolgármester korábbi
illetményének arányában (87%) javasolom az alpolgármester illetményét  455.470,-  Ft-ban,
költségtérítését az illetménye 15%-ában megállapítani.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  döntsön  az  alpolgármester  illetményéről  és
költségtérítéséről!

Várpalota, 2014. október 16.

Talabér Márta 
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 20-i ülésén megtárgyalta a

polgármester előterjesztését és meghozta a 

…../2014. (X. 20.) képviselő-testületi

h   a   t   á   r   o   z   a   t   -   ot:

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  október  20-ától

__________________ főállású alpolgármester illetményét 455.470,- Ft-ban, költségtérítését

illetménye 15%-ában állapítja meg. 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző

A végrehajtásban közreműködik: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Várpalota, 2014. október 20.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


	Talabér Márta

