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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 35. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő tiszteletdíja 
és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. Az alpolgármesterekre is megfelelően 
alkalmazni kell a képviselőkre vonatkozó szabályokat, ebből következően az alpolgármester 
illetménye/tiszteletdíja is nyilvános adat, melyet nyilvános képviselő-testületi ülésen 
összegszerűen kell meghatározni. 
 
Tapolca városában a Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2019. (VI. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) értelmében egy főállású 
és egy társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására került sor, ennek megfelelően 
kell az Mötv-be foglalt szabályokat alkalmazni. 
 
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester illetményének összegét a 
polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 
 
Tapolca városban a főállású polgármester illetménye - a kerekítés szabályait alkalmazva - 
698.000 Forint (698.019 Ft). A főállású alpolgármester illetményét ennek a 70-90 %-ában, 
azaz 488.600 – 628.200 Forint közötti összegben lehet megállapítani. 
 
A főállású alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében illetményének 15 %-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ez a fentiek alapján 73.300 – 94.200 Forint 
közötti összeg lehet. 
 
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának összegét a képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az nem haladhatja meg a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-át. 
 
A társadalmi megbízatású polgármester havonta az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a 
főállású polgármester illetményének 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Ez 
az összeg 349.000 Forint. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja tehát nem haladhatja meg ennek az 
összegnek a 90 %-át, azaz a 314.100 Ft-ot. Ez a felső korlát, ezen belül van mérlegelési joga a 
képviselő-testületnek. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében a 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ez a fentiek 
alapján max. 47.100 Ft lehet. 
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Az alpolgármesterre is alkalmazni kell továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. számú törvény (a továbbiakban: Kttv.) 141. § (1)-(9) bekezdéseit, amelyek 
az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkoznak. A főállású alpolgármesternek javasolt  képviselő 
német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. hivatkozott 
jogszabályi rendelkezése értelmében a nyelvtudásért nyelvpótlék jár, melynek összege az 
illetményalap (2019. évben 38.650 Ft) 60 %-a, azaz 23.190 Ft/hó. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alpolgármesteri illetmény, tiszteletdíj, 
költségtérítés és idegennyelv-tudási pótlék megállapításával kapcsolatos döntéseit meghozni 
szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
……………………………………….. főállású 
alpolgármester illetményét, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
80. § (1) bekezdése alapján, 2019. október 22. napjától a 
főállású polgármester illetményének …..%-ában, azaz 
……………..,- Ft/hó  összegben állapítja meg.  
 
Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke: 
- német középfokú C-típusú nyelvvizsga esetén (az 

illetményalap 60 %-a): 23.190 Ft/hó. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a főállású 
alpolgármester illetményének rendszeres havi 
kifizetéséről. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 

II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
…………………………….. főállású alpolgármester 
részére járó költségtérítést, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
80. § (3) bekezdése alapján, 2019. október 22. napjától 
illetménye 15 %-ának megfelelő összegben, azaz 
………………… Ft-ban állapítja meg. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a főállású 
alpolgármester költségtérítésének rendszeres havi 
kifizetéséről. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

    
 

III. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
……………………… társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
80. § (2) bekezdése alapján,  2019. október 22. napjától a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának ….. 
%-ában, azaz ………….,- Forint / hó összegben állapítja 
meg. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a társadalmi 
megbízatású alpolgármester illetményének rendszeres havi 
kifizetéséről. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
 
 

IV. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
……………………… társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére járó költségtérítést, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80. § (3) bekezdése alapján, 2019. október 22. 
napjától tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő összegben, azaz 
…………….,- Forintban állapítja meg.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítésének rendszeres 
havi kifizetéséről. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
 

 
Tapolca, 2019. október 17. 
 
 
             Dobó Zoltán 
              polgármester 
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