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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíjat összegszerűen 
kell meghatározni az Mötv. rendelkezései alapján, összegének tekintetében nincs a testületnek 
mérlegelési lehetősége. 
 
A társadalmi megbízatású polgármester a főállású polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.  
A főállású polgármester illetményének alapja a helyettes államtitkár közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, 
vezetői illetménypótlékából álló illetménye. Ennek az összegnek a 60%-a az illetmény az 
1501–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében. A lakosságszám arányában 
Felcsút esetében a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának összege: 224.363.- 
Ft. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Javasolom, hogy mivel ez közérdekű adat egyszerű többséggel hozzon határozatot a testület a 
tiszteletdíj tekintetében. 
 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester a 
tiszteletdíjának egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával lemondhat. 
 
Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják, meg és döntsenek a határozati 
javaslat alapján. 
 
Felcsút,  2014. október 16. 
 
        Dr. Sisa András 
                jegyző 

 
Határozati javaslat: 
 

   Felcsút Község Önkormányzata Képviselő- testületének 
/2014. (X.21.) számú határozata 

 
a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Mészáros Lőrinc társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíját az Mötv. 71. § (5)-(6) bekezdése alapján havi 
224.363.- Ft-ban , költségtérítését 33.654.-Ft-ban állapítja meg.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíjat összegszerűen 
kell meghatározni az Mötv. rendelkezései alapján. 
 
 A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek 



egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat. 
 
A lakosság szám arányában esetében ez 157.054.- Ft – 201.927.- Ft közötti összeg lehet. 
Javaslom, hogy 201.927.- Ft tiszteletdíjat állapítson meg a testület az alpolgármesternek. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Javaslom, hogy mivel ez közérdekű adat egyszerű többséggel hozzon határozatot a testület a 
tiszteletdíj tekintetében. 
 
Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják, meg és döntsenek a határozati 
javaslat alapján. 
 
Felcsút, 2014. október 16. 
 
        Dr. Sisa András 
                jegyző 
 
 

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő- testületének 
/2014. (X….) számú határozata 

 
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2)-(3) bekezdése alapján havi 201.927,- Ft-ban, 
költségtérítését 30.289,-Ft-ban állapítja meg.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 


