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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) szerint: 
74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-
helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több 
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül 
választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a 
megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén 
a polgármester bízza meg általános helyettesét. 
 
75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester 
foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban 
történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre. 
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a 
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a 
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

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. 
(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. 
(3) 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 tisztség tehát főállásban és társadalmi megbízatásként is ellátható. Az alpolgármester személyére 
a polgármester kizárólagos hatásköre javaslatot tenni. A meghívó kiküldésével együtt valamennyi 
képviselő-testületi tagnak kiküldtem egy nyilatkozatot is, mely azt tartalmazza, hogy az 
alpolgármesteri tisztségre történő jelölése esetén elfogadja-e a tisztséget és azt főállásban vagy 
társadalmi megbízatásúként látná el.  A nyilatkozat benyújtására nyitva álló határidőben a 
rendkívüli képviselő-testületi ülés kezdetét jelöltem meg annak érdekében, hogy olyan személyre 
tehessek javaslatot, aki elvállalja ezt a tisztséget. 

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 4. melléklet „B” rész IV./2. pontja szerint az 
Ügyrendi Bizottság „a képviselő-testület által átruházott hatáskörben gyakorolja”: 
Az Ügyrendi Bizottság javaslatot tesz a polgármester, a foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester, illetményére, jutalmazására, a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjára, jutalmazására, a polgármester, alpolgármester(ek) költségtérítésére vonatkozó 
ügyekben. 

Az Mötv. 5.§-a úgy rendelkezik, hogy a főállású alpolgármesterek illetményét a polgármester 
illetményének 70-90% közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 
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Ez számszerűsítve a következő: 

598.300 Ft (polgármesteri illetmény)  70%-a:  418.810 Ft 

       90%-a:  538.470 Ft 

 

Főállású alpolgármesterré ………………....................... képviselőt javaslom megválasztani.  

Társadalmi megbízatású alpolgármesterré …....................................... képviselőt javaslom 
megválasztani. 

Az alpolgármesterek megválasztására irányuló titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

I. Határozati javaslat:  

 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete főállású alpolgármestert választ. A képviselő-
testület ………….................................. képviselőt főállású alpolgármesterré 2018. március 22-ei 
hatállyal  megválasztotta. 

2. Az alpolgármester illetményét ………………………………………….Ft. összegben állapítja 
meg.  

3. Az alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

 

Pásztó, 2018. március 19. 

 

 

II. Határozati javaslat:  

 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ….................................. képviselőt társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré 2018. március 22-ei hatállyal megválasztja. 
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2. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 
………………………. Ft-ban állapítja meg. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2018. március 19. 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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