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Virágné Lukács Gabriella alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelen előterjesztés szorosan összefügg a polgármester illetményéről szóló előterjesztéssel. 

 

Az ott leírt jogszabályi változások vonatkoznak az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 

is. 

A 2014. évi önkormányzati választásokkal 2014. október 12-én lépett hatályba a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:  Mötv.) 80. §-a, mely 

az alpolgármester tiszteletdíja megállapításának szabályairól  a következők szerint rendelkezik: 

 

80.§ (1) 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. 

(1a) 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. 

(2)A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 

hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A 

társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
 

Az Mötv.80.§(3) bekezdése a következőket írja elő az alpolgármester költségtérítésével 

kapcsolatosan: 

„ 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 költségtérítésre az alpolgármester a fentiek szerint jogosult.  

 

A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját-figyelemmel a 

jogszabályi változásokra- a 107/2014.(X.22.) önkormányzati határozathoz képest nem változtatja 

meg, változatlan mértékben állapítja meg. 

 

A fentiek alapján a képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 52,5 %-ában, a költségtérítését az 

alpolgármesteri tiszteletdíj 15%-ban állapítja meg. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a fentiek megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

Kétpó, 2017. január 17. 

dr. Enyedi Mihály  

 jegyző 
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Határozati javaslat 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

……/2017.(.……..) képviselő-testületi határozata 

 

Virágné Lukács Gabriella alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. § (2)-(3) bekezdés alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Virágné Lukács Gabriella 

alpolgármester (szül: Mezőtúr,1970.04.16. an: Fehérvári Róza)5411 Kétpó Petőfi út 10. 

szám alatti lakos tiszteletdíját 104.705 Ft-ban, azaz havi egyszáznégyezer-hétszázöt 

forintban állapítja meg. 

2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Virágné Lukács Gabriella 

alpolgármester költségtérítését 15.705 Ft-ban, azaz tizenötezer-hétszázöt forintban állapítja 

meg. 

3. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 

alpolgármester tiszteletdíjának folyósításához szükséges adminisztrációs feladatot lássa el. 

 

Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző 

Határidő: azonnal  

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, 5002 Szolnok, 

Liget út 6. 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

Kétpó, 2017. január 16. 

  

 

 Keresztes Péter Pál     dr. Enyedi Mihály  

 polgármester       jegyző 


