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A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: minősített
ELŐTERJESZTÉS
Zebegény Község Képviselő-testületének 2022.06.23. napján tartandó ülésére
ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK/TISZTELETDÍJÁNAK ÉS
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alpolgármester megválasztását követően a képviselő-testület állapítja meg a főállású
alpolgármester, illetményének összegét.
Az illetmény a főállású polgármester illetményéhez kötött. A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú
település alpolgármestere illetményének összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem
haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át. A polgármestere illetményének összege 2022.
január 1. napjától: bruttó 650.000,- Ft.
A főállású alpolgármester illetménye maximum a polgármester illetményének 90 %-a lehet. Ennek
megfelelően 585.000,- Ft-ban lehet megállapítani az illetményt. Volt alpolgármester illetménye
359.000,- Ft-ban került megállapításra.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselőtestület határozza meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 90 %-át (Mötv. 80. § (2) bek.), azaz 292.500,- Ft-ot. A társadalmi megbízatású
alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. § (2) bek.).
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja (501-1500 fő lakosságszám) 325.000,- Ft.
A polgármester és az alpolgármester havonta költségtérítésre jogosult, mely a megállapított illetmény
vagy a tiszteletdíj 15 %-a.
Határozati javaslat:
Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ………… alpolgármester
illetményét/tiszteletdíját 2022. július 23. napjától, megválasztásának napjától havi bruttó
………………. Ft-ban - azaz ………….. forintban – állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmányokról gondoskodjon./Felkéri a jegyzőt, hogy a
tiszteletdíj kifizetéséről havonta gondoskodjon.
Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző

Határidő: 2022. július 1./folyamatos
Határozati javaslat:

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …….. alpolgármesternek az
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alpolgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére 2022. július 23. napjától,
megválasztásának napjától költségtérítést állapít meg, melynek mértéke az alpolgármester
illetményének/tiszteletdíjának 15 %-a, azaz bruttó …………. Ft/hó.
Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés kifizetéséről havonta gondoskodjon.
Felelős:

Bahil Emilné dr. jegyző

Határidő: folyamatos

Zebegény, 2022. június 21.

Bahil Emilné dr. sk.
jegyző
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