
napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP

polgármester, jegyző

---  ——~  ■ 
Előterjesztés címe: v?-'

Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester részére járó tiszteletdíj és 
költségtérítés összegének meghatározására

■' ■■ • ■ ■ ■ '' ■
Az előterjesztés tartajma: Az előterjesztés szerint.

plés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

: •?. &
Az előterjesztést készítette:
í‘!'á.’-

Tóth János jegyző

Személyi érintettség esetén a zárj 
&$5|K£résére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
AÍ elÓterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. 04.21.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

V - ’
tárgyalja:
i

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület ®

Szerepelt-e korábbi napirenden:
■

NEM: □ IGEN: El
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

■ ■■■
Pénzügyi állásfoglalást igényel: . NEM: □ IGEN: EJ

Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: 0 p
Pénzügyi osztályvezető ellen jegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El
IGEN: □ " '
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
j$bb alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: El

Áhatározat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: 
Ayégrqh >i időA végrehajtási határidő £
megjelölésefreális jdőpont)

Hnácsko^si jogghí " 
meghívandók:

azonnal

Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: 
Megjegyzés:............................................

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Jegyzői ellenjegyzés



Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81. 
E-mail: varoshaza@god.hu

SíSE

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester részére járó tiszteletdíj és költségtérítés 
összegének meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 13. napján tartott ülésén a .../2022. 
(IV. 13.) önkormányzati határozatával döntött Szilágyi László Lajos képviselő társadalmi megbízású 
alpolgármesterré történő megválasztásáról. Az erre vonatkozó előterjesztés, bár tartalmazta az újonnan 
megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester részére tiszteletdíj és költségtérítés 
megállapítására vonatkozó javaslatot, arról a T. Képviselő-testület nem határozott.

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és a részére járó költségtérítés mértékének 
megállapításáról az Mötv. az alábbiak szerint rendelkezik:

£0. §— (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 
illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70 - 
90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.

(la)—A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a 
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át.

(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 társadalmi megbízatású polgármester illetményére vonatkozóan az Mötv. az alábbi szabályozást 
tartalmazza:

71. §—(!)—A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra 
jogosult.

(2) —A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000forint.

(3) —A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%- 
ának összegével.

(4) — A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 40%-a az 500fő és azaz alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 50%-a az 501-1500fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
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c) 55%-a az 1501-2000fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 60%-a a 2001-5000fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 65%-a az 5001-10 000fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 75%-a a 10 001-30 000fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 85%-a a 30 000fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 

megegyező mértékű tiszíeletdíjra 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.

Fentiek értelmében ismételten javaslom Szilágyi László Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester 
illetményének az alábbiak szerinti meghatározását a jogszabályok adta lehetőségek szerint:

Mötv. 71 .§ (2) bek. szerinti illetmény 1.300.000.- Ft
Polgármester illetménye (Mötv. 71 .§ (4) í)): 975.000.- Ft
Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: (Mötv. 71.§ (5)) 487.500.- Ft
Társadalmi megbízatású alpolgármesternek adható tiszteletdíj (Mötv. 8O.§ (2)) 438.750.- Ft
Társadalmi megbízatású alpolgármester adható költségtérítése (Mötv. 71.§ (6)) 65.813.- Ft

Határozati javaslat;

.../2022. (IV. 28.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) értelmében Szilágyi László Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és 
költségtérítését 2022. április 13. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

Tiszteletdíj (Mötv. 8O.§ (2))
Költségtérítés (Mötv. 71.§ (6))

bruttó 438.750.- Ft
65.813.- Ft

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének személyi előirányzatai

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. április 21.

Balogh Csaba 
polgármester
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