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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 2022. január 1. napjával történő módosítása eredményeként szükségessé vált a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíjának módosítása.  

Az alpolgármester tiszteletdíja a polgármester tiszteletdíjához igazodva került az Mötv.-ben 
szabályozásra. Eszerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
90%-át (Mötv. 80. § (2) bekezdés). A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a 
polgármester illetményének 50 %-a, ami a megváltozott illetményszabályokra tekintettel 2022. 
január 1. napjától 325.000.-Ft. Ezen összeget figyelembe véve az alpolgármester tiszteletdíjának 
felső határa 325 000 x 0,9 = 292 200.-Ft.  

A képviselő-testület 2019-ben, az alakuló ülésen a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 120 000.-Ft-ban, költségtérítését pedig 18 000.-Ft-ban határozta meg. Amennyiben a 
képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét – figyelemmel a felső határ emelkedésére – módosítani 
kívánja, arról szükséges határozatot hozni. A tiszteletdíj módosítása a költségtérítés összegének 
módosítását is eredményezi, hiszen annak mértéke a tiszteletdíj mértékéhez igazodik, annak 15 %-
a. 

Amennyiben a testület nem kívánja a tiszteletdíj mértékét megváltoztatni azzal sem követ el 
szabálysértést, hiszen az Mötv. hivatkozott rendelkezéseinek a megállapított 120 000 Ft-os 
tiszteletdíj mérték megfelel.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően alakítsa ki 
álláspontját és hozza meg határozatát.  
 
Sárkeszi, 2021. január 10. 
 

Kőhegyi László s. k.  
     polgármester  

 
 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (I. 18) határozata 

 
Az alpolgármester tiszteletdíjának  megállapításáról 

 
1. verzió  
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Gerendai Ferenc 
alpolgármesternek a 140/2019. (XI. 26.) számú határozatával megállapított tiszteletdíját nem 
kívánja módosítani.  

 

2. verzió  

Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXC törvény 2022. január 1. napjával hatályba lépő módosítására tekintettel – 
Gerendai FErenc alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjával havi bruttó 
……………………….Ft, azaz ………………………….forint összegben állapítja meg. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának 
módosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
 
Felelős:              Kőhegyi László polgármester 
                       dr. Pahola Tünde jegyző  
Határidő: azonnal 
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Amennyiben a képviselő-testület a határozati javaslatok közül a 2. verziót fogadja el, akkor 
szükséges a költségtérítés mértékéről is határozatot hozni:  
 

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (I. 18.) határozata 

 
Az alpolgármester költségtérítésének  megállapításáról 

 
Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXC törvény 2022. január 1. napjával hatályba lépő módosítására tekintettel – 
Gerendai Ferenc alpolgármester költségtérítését 2022. január 1. napjával havi 
bruttó……………………….Ft, azaz ………………………….forint összegben állapítja meg. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alpolgármester 
költségtérítésének módosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
 
Felelős:              Kőhegyi László  polgármester 
                       dr. Pahola Tünde jegyző  
Határidő: azonnal 
 


