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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Országgyűlés 2016. december 13-án módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény egyes rendelkezéseit. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 
szóló 2016. évi CLXXXV. törvény 3. §-a alapján a Mötv. 80. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(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.” 

A hivatkozott bekezdés a módosítást megelőzően az alábbi rendelkezést tartalmazta: 
 
„(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek 
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.” 
 
Fentiekre tekintettel a törvény már nem állapít meg alsó korlátot százalékban a tiszteletdíj 
esetében, azonban, mivel megemelte a települési polgármesterek illetményét, így nominálisan 
a felső korlát megemelkedett. 
 
Az alpolgármester - a Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint – továbbra is tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A Képviselő-testület Szirbik Imre alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása – írásbeli nyilatkozata alapján tárgyú 229/2014.(X. 22.) KNÖT határozatával az 
alábbiak szerint döntött: 
 



„1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 228/2014.(X. 22.) KNÖT 
határozatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján Szirbik Imre alpolgármester tiszteletdíját - a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 %-ának megfelelő - havi 157.054,- Ft 
összegben, költségtérítését pedig – figyelemmel az Mötv. 80. § (3) bekezdésében foglaltakra – 
havi 23.558,- Ft összegben állapította meg megválasztásától, 2014. október 22. napjától. 
 
2. Szirbik Imre alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a fenti határozattal 
megállapított tiszteletdíjának feléről a Képviselő-testülethez intézett – a jelen határozat 
mellékletét képező - írásbeli nyilatkozatával lemondott, erre tekintettel Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szirbik Imre társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját havi 78.527,- Ft összegben, költségtérítését pedig ezen összeg 15 %-ában 
meghatározott összegben, azaz havi 11.779,- Ft összegben állapítja meg megválasztásától, 
2014. október 22. napjától.” 
 
Fenti illetményösszeg – a feléről történt lemondást követően - megfelelt a településmérethez 
tartozó társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 35%-ának, jelen szabályozás szerint 
a 35%-nak megfelelő összeg 95.978,- Ft, ennek 15%-a (költségtérítés) pedig 14.397,- Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosultak és arra, hogy az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének összegét a Képviselő-testületet állapítja 
meg a jogszabályoknak megfelelően, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban dönteni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2017. január 26.  
      Tisztelettel: 
 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


