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Tárgy: Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
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 alpolgármesterek jogállását Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
(SzMSz) 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 két alpolgármestert választ. 
(2) Az egyik alpolgármester főállású foglalkoztatási jogviszonyban, a másik alpolgármester 
társadalmi megbízatásban látja el feladatait.” 
 
A titkos szavazás lebonyolítását az SzMSz 13. § (2) bekezdése szabályozza a következők 
szerint  
„(2) A titkos szavazás a számítógépes szavazatszámláló rendszer alkalmazásával, annak 
működő-képtelensége esetén urnás rendszer segítségével történik.” 
 
Az alpolgármesterek feladatát és hatáskörét az SzMSz. 23. § (4) bekezdése szabályozza: 
„(4) Az alpolgármesterek feladatát, hatáskörét, a társadalmi megbízatású alpolgármester 
hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester hivatali munkarendje az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.” 
 
II. A polgármester díjazására és költségtérítésére vonatkozó szabályokat az Mötv. 71. § (2) és 
(4) bekezdései rögzítik: 
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(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.” 

 
Az Mötv. 71. § (5) - (6) bekezdése rendelkezik a társadalmi megbízatású polgármester 
díjazásáról. 
„(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.” 
 
Az Mötv. 80. § (2) –(3) bekezdése rendelkezik a társadalmi megbízatású alpolgármester 
díjazásáról: 
 
(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 fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

 
1. 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 Zsiák Péter képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 

 
A határozat elfogadása az Mötv. 74. §. (1) bekezdése alapján minősített szótöbbséget igényel. 
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2. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsiák Péter társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 150 000,- Ft/hó összegben, 
költségtérítését bruttó 22 500,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 

 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
Kistarcsa, 2019. október 25. 
 
 

Juhász István 
   polgármester 

 


