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A Képviselő-testület 2019. október 22-i alakuló ülésére 
 
Tárgy: I. Alpolgármester megválasztása,  

II. Polgármester és alpolgármester illetményének, költségtérítésének 
megállapítása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
I. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 
bekezdése a következők szerint rendelkezik: „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.” 
 
Az alpolgármester jogállását Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (1) – (2) 
bekezdése szabályozza a következők szerint:  
„(1) A képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással - 
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. 
(2) Az alpolgármester főállású foglalkoztatási jogviszonyban, a polgármester irányításával 
látja el feladatait.” 
 
Az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolítására javaslom a képviselő-
testületnek 3 fős Szavazatszámláló Bizottság létrehozását.  
 
II. A polgármester díjazására és költségtérítésére vonatkozó szabályokat az Mötv. 71. § (2) és 
(4) bekezdései rögzítik: 

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

 



a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.” 

 
A Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a polgármester havonta illetménye 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Az alpolgármester díjazására és költségtérítésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 
 
Az Mötv. 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. 
(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 főállású polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyban áll, ezért a felettük 
munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testületnek határozatot – munkáltatói döntést – kell 
hoznia illetményük, költségtérítésük megállapításáról. A javaslatok az eddig fizetett 
tisztségviselői díjakat tartalmazzák. 
 
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
 

1. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás 
lebonyolításához szükséges Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Csampa Zsolt, Uvacsek 
Csaba és Szemán Gergely képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 

 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
 

2. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése, illetve 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (1) – (2) bekezdése 
alapján Solymosi Sándor képviselőt főállású alpolgármesternek megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: Juhász István, polgármester 
 

A határozat elfogadása az Mötv. 74. §. (1) bekezdése alapján minősített többséget igényel. 
 
 
 

3. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász István polgármester 
illetményét bruttó 698000,- Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó 104700,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 

 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
 

4. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Solymosi Sándor alpolgármester 
illetményét bruttó 628200,- Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó 94230,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 

 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. október 18. 
 

 
Juhász István 
polgármester 


