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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) értelmében a képviselő-testület az alakuló, vagy azt követő 
ülésén, a polgármester előterjesztése alapján, megválasztja az 
alpolgármestert/alpolgármestereket és dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 
 
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján legalább egy alpolgármestert a testület tagjai 
közül, titkos szavazással, minősített többséggel, valamennyi önkormányzatban 
kötelező választani. 
Eplény községben az alpolgármesteri tisztség betöltésére társadalmi megbízatás 
formájában kerül sor. 
 
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át, azaz a 179 496,- Ft-ot. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztségre – 1992-től minden önkormányzati 
választáson megválasztott, 2010-től pedig alpolgármesteri tisztséget is betöltő, a jelen 
önkormányzati választáson pedig legtöbb egyéni listás szavazatot elért, – Czigler 
Zoltán képviselőt javasolom megválasztani. 
 
A képviselő-testületnek meg kell állapítania az alpolgármester tiszteletdíját és 
költségtérítését. Javaslom, a társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját, 
a fent hivatkozottaknak és az eddigieknek is megfelelően, 50 000 Ft összegben, a 
költségtérítését pedig 7500 Ft összegben (a tiszteletdíj 15%-a) 2019. október 17. 
napjától megállapítani. 
   
 
Eplény, 2019. október 16. 
 
   
  Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (X. 17.) határozata 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 
………………………………-t alpolgármesternek megválasztja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ………………. társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján, 2019. október 17-i hatállyal, 50 000 Ft összegben állapítja meg. 
 

3. A képviselő-testület ……………………. társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségtérítését, a tiszteletdíja 15%-ában, 7500 Ft összegben állapítja meg. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi 
intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 4. pontban: 2019. október 25. 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 
 
Eplény, 2019. október 17. 
 
 
 

Fiskál János  dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 

 


