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Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 2019. október 29-én megtartott alakuló ülésén Szirbik Imre 
alpolgármester tiszteletdíját a 151/2019. (X. 30.) KNÖT határozatával bruttó 95.978,- Ft 
összegben állapította meg, a hosszú évek óta szokásos mértékben. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (2) bekezdése szerint a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 
hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-át. 
Ez az összeghatár 246.825 Ft. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Szirbik Imre 
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 246.825.-Ft/hó összegben állapítsa meg 2020. március 1. 
napjától tekintettel arra, hogy 2020. február 17. napjától, napi 8 órában a lemondott főállású 
polgármester tisztségét látja el.  
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult, mely összegszerűen kifejezve 37.024,- Ft. Javaslom, hogy a 
képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését ebben az összegben állapítsa meg.  
 
A Képviselő-testület 151/2019. (X. 30.) KNÖT határozatával megállapított, az alpolgármester 
tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó összeg, és a jelen határozattal megállapított 
összeg különbözete a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatában rendelkezésre áll. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. március 26.  
 
      Tisztelettel:  
         
         Szekeres Krisztián 
            bizottsági elnök 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) 
bekezdése alapján Szirbik Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi 
246.825,- Ft összegben állapítja meg 2020. március 1. napjától. 
 
2. A Képviselő-testület Szirbik Imre alpolgármester költségtérítését – figyelemmel az Mötv. 
80. § (3) bekezdésében foglaltakra – havi 37.024,- Ft összegben állapítja meg 2020. március 
1. napjától. 
 
3. A Képviselő-testület a 151/2019. (X. 30.) KNÖT határozatával megállapított, az 
alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó összeg, és a jelen határozattal 
megállapított összeg különbözetét a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata terhére 
biztosítja.  
 
 
A határozatról értesül: 
- Szekeres Krisztián, a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző 

Bizottság elnöke 
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


