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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 20-i, alakuló ülésének
2. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

tevékenységével összefüggő, általuk előlegezett,
számlával igazolt, szükséges költségeket az
önkormányzatnak meg kell térítenie.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény
(továbbiakban: Ptv.) 3. §-a értelmében az alakuló
ülésen meg kell határozni a megválasztott
polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját és
dönteni kell mindkettőjük költségtérítéséről.

Amennyiben
a
polgármester
és
az
alpolgármester nem a fenti költségtérítési
lehetőséggel él – választásuk szerint – a fentiektől
eltérően, költségátalány illeti meg őket. A
költségátalány mértéke – a képviselő-testület
döntése alapján – a polgármester tiszteletdíja 20–
30%-ának megfelelő összeg, az alpolgármester
esetében tiszteletdíjának 10-20%-nak megfelelő
összeg lehet.

A tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat,
ezért a kérdést nyilvános ülésen kell tárgyalni és
arról határozatot hozni, a juttatások mértékének a
megállapítását a jogszabályok keretek között
határozzák meg.

Az előző polgármester úr költségátalánya 30%ban volt megállapítva, azaz 31.500 Ft volt, az
előző alpolgármester úré pedig 20%-ban, azaz
3 900 Ft volt.

A
társadalmi
megbízatású
polgármester
tiszteletdíját
a
képviselő-testületnek
összegszerűen
kell
megállapítania
a
köztisztviselői illetményalap [jelenleg: 38.650,Ft] és a Pttv. 4. § (1) bekezdésében szereplő
szorzószám [2,5-4,5] szorzataként.

Ha a polgármester és az alpolgármester kéri a
költségátalány megállapítását, annak mértékéről a
képviselő-testület a következő ülésén köteles
határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból
nem hoz határozatot, a polgármestert és az
alpolgármestert a képviselő-testület ülésének
napjától
a
határozat
meghozataláig
a
költségátalány minimális összege illeti meg.

A fenti jogszabály értelmében az ezer fő alatti
településeken a polgármester tiszteletdíját: 96.625,
Ft és 173.925,- Ft között lehet meghatározni. A
korábbi képviselő-testület Horváth Miklós volt
polgármester úr tiszteletdíját 105 000.- Ft-ban
állapította meg. Fentiek alapján Szél Józsefné
polgármester
asszony
tiszteletdíját
is
…………………
Ft
összegben
javaslom
megállapítani.

A polgármester asszonnyal történt egyeztetés
valamint a hivatkozott jogszabály alapján kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyban kelt
határozati javaslataimat szíveskedjen elfogadni.

A képviselő-testület a társadalmi megbízatású
alpolgármesternek tiszteletdíjat állapíthat meg,
úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját. Ez az előző képviselőtestület idején, Tóth Péter alpolgármester úr
számára 19 500 Ft-ban volt megálalpítva.

Kőszeg, 2014. március 14.

Bíró László s.k.
korelnök

Az is törvényi előírás, hogy a polgármesternek a
polgármesteri
tisztsége
ellátásával,
az
alpolgármesternek
az
alpolgármesteri
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I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szél Józsefné társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját 2014. március 9. napjától kezdődően havonta ……………….. Ft-ban
állapítja meg.
2. A képviselő-testület a polgármester részére 2014. március 9. napjától költségátalányt állapít meg,
amelynek havi mértéke a tiszteletdíjának …… %-a.
Felelős a bejelentésért: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT
1.
2.

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………………………. társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. március 20. napjától havonta ……………… Ft-ban
állapítja meg.
A képviselő-testület az alpolgármester részére 2014. március 20. napjától költségátalányt állapít meg,
amelynek havi mértéke a tiszteletdíjának ……… %-a.

Felelős a bejelentésért: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal
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