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E l ő t e r j e s z t é s 

Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 
 
 
 

 
I. Az alpolgármester illetményének megállapításáról 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § alapján a képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert 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 Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján az alpolgármester tisztségének ellátása időtartamára 
havonta illetményre jogosult.   
 
Az alpolgármester illetményét a képviselő-testület az alakuló ülésén állapítja meg. 
 
A törvényi szabályozásból fakadóan az alpolgármester illetménye a polgármester 
illetményének 70-90%-a közötti összeg. 
 

  

Eltérés a 
polgármesteri 
illetményhez 
viszonyítva 

Az alpolgármesteri illetmény 
mértéke (bruttó Ft) 

Polgármesteri 
illetmény 
(bruttó Ft) 

              698 000,00 Ft  

  70%             488 600,00 Ft  
  75%             523 500,00 Ft  
  80%             558 400,00 Ft  
  85%             593 300,00 Ft  
  90%             628 200,00 Ft  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (3), bekezdése 
alapján az alpolgármester tisztségének ellátása időtartamára havonta költségtérítésre 
jogosult, amely az illetményének 15%-ában meghatározott összeg. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésekben foglaltak figyelembevételével 
állapítsa meg a főállású alpolgármesterek illetményét, valamint költségtérítését. 
 
 
Biatorbágy, 2019. október 22. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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