
Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 
 

          
220/2010.(X.18.) sz. előterjesztés 

 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
 

A Képviselő-testület 2010. október 18-i rendkívüli ülésére 
 
 

Tárgy:  Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint Dr. Krepárt 

Tamás főállású alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítására  

Készítette: Udvarhelyi István G. Polgármesteri Kabinetiroda vez. 
    
 
 
Egyeztetve: Balsai Judit Pénzügyi Osztályvezető 
    
 
 
 
Látta: dr. Molnár Éva jegyző 

 Nagy Zsolt aljegyző 

 
 
 
 

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 
 

A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 
 
 



 2

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint Dr. Krepárt 

Tamás főállású alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alpolgármesterek megválasztásukat követően e minőségükben is esküt 
tesznek a Képviselő-testület előtt, valamint illetményüket, tiszteletdíjukat és 
költségtérítésüket is meg kell állapítani. 
 
I. Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 
és költségtérítésének megállapítása 
 
I/a: a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja: A polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) tartalmazza a polgármester 
illetményének megállapítására vonatkozó szabályokat. Eszerint 
 

4. § (1) A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület összegszerűen állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester 
megválasztását követő ülésén a 3. § (2) bekezdésében megállapított 
illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám 
szorzataként: 

     szorzószám 
 -  1000-nél kevesebb lakosú település 

esetén 
 2,5-4,5 

 -  1000-2999 lakosú település esetén  4,5-6,5 

(2) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
a) a kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg, 
b) a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg 

úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) 
bekezdése szerint megállapított illetményalap jelenleg 38.650 Ft. 
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Eszerint: 
 
6,5 x 38.650 = 251. 225 Ft./hó 
 
Javaslom, hogy Ercsényi Tiborné alpolgármester tiszteletdíját a fentiek szerint 
állapítsa meg a Képviselő-testület. 
 
I/b a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése: 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény tartalmazza az 
alpolgármester költségtérítésének megállapítására vonatkozó szabályokat 
 

„18. § (1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, 
a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett 
tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges 
költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester 
engedélyezi. 

(2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól 
eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-
testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-
ának megfelelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az 
illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg.” 
 

Javaslom, hogy Ercsényi Tiborné alpolgármester költségtérítését 20%-os 
mértékben, összegszerűen 50. 245 Ft/hó-ban állapítsa meg a Képviselő-testület. 
 
II. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása: 
 
II/a: a főállású alpolgármester illetménye: 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény tartalmazza a 
polgármester illetményének megállapítására vonatkozó szabályokat. Eszerint 
 
„3. §. (2) A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint 
megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott 
szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg: 
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     Szorzószám 

 -  10 000-nél több lakosú település, 
valamint körzetközponti feladatot ellátó 
önkormányzat esetén 

12,5-13,5 

 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) 
bekezdése szerint megállapított illetményalap jelenleg 38.650 Ft. 
 
A Pttv. 3. §. (5) bekezdése alapján „a foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester illetményét és illetményének emelését a képviselő-testület úgy 
állapítja meg, hogy az ne érje el a polgármester illetményét.” 
 
A fentiek alapján Dr. Krepárt Tamás főállású alpolgármester illetményét az 
alábbiak szerint javaslom meghatározni: 
 
376.800 Ft./hó 
Megjegyzem, hogy ezen illetmény összegszerűen egyezik a korábbi 
alpolgármester illetményével. 
 
II/b a főállású alpolgármester költségtérítése: 
 
A Pttv. 18. §. (2) alapján „az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke 
az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg.” 
 
Javaslom, hogy Dr. Krepárt Tamás alpolgármester költségtérítését 20%-os 
mértékben, összegszerűen 75.360 Ft/hó-ban állapítsa meg a Képviselő-testület. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ercsényi Tiborné 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 18. 
napjától 251.225 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület a 
tiszteletdíj fedezetét 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ercsényi Tiborné 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2010. október 18. 
napjától 50.245 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület a 
költségtérítés fedezetét 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Krepárt Tamás 

főállású alpolgármester illetményét 2010. október 18. napjától 376.800 Ft/hó 
összegben állapítja meg. A Képviselő-testület az illetmény fedezetét 2010. 
évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Krepárt Tamás 
főállású alpolgármester költségtérítését 2010. október 18. napjától 75.360 
Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület a költségtérítés fedezetét 
2010. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
    

Budakalász, 2010. október 15. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

 
 
 


