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Elıterjesztés  

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 

2010. augusztus 2-i ülésére 
 
Tárgy:   Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása  
Üi.sz. :  II/586/1/2010. 
 
Tisztelt Képvisel ı-testület! 
 
Az Ügyrendi Bizottság - arra tekintettel, hogy jelenleg településünkön Bogdán Jenı alpolgármester 
látja el a polgármesteri feladatokat 2010. június hónaptól - felülvizsgálta az alpolgármester 
tiszteletdíját.    
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló l994. évi LXIV. tv. (Pttv) 4 § (2) bekezdése alapján a képviselı-testület 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 2000-nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat 
állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 
 
A bizottság a felülvizsgálatkor megállapította, hogy a polgármester tiszteletdíja 251.225.- Ft/hó volt. 
 
Figyelemmel erre, valamint a fenti jogszabályi elıírásra az Ügyrendi Bizottság az alpolgármester 
tiszteletdíját 250.000.-Ft/hó összegben javasolja megállapítani. 
 
A Pttv 18. § elıírása szerint: „(1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával 
összefüggı, a képviselınek a képviselı-testület képviseletében vagy megbízásából végzett 
tevékenységével összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell 
téríteni. A képviselıi költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 
(2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen, költségátalány 
illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselı-testület döntése alapján - a polgármester 
illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelı összeg. Az alpolgármester esetében a 
költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelı összeg. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester költségátalányára tiszteletdíja 20%-ának megfelelı összegre azaz, 
havi 50.000.-Ft-ra tesz javaslatot az Ügyrendi Bizottság.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a bizottság javaslatát tárgyalja meg és fogadja el.   

 
Határozati javaslat 

…/2010.(…) ÖH. 
Alpolgármester tiszteletdíjának,  
költségátalányának megállapítása 

Határozat 
 

1./ Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán Jenı alpolgármester 
tiszteletdíját 2010. június 1-tıl …………...-Ft-ban állapítja meg.  

2./ Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán Jenı alpolgármester 
költségátalányát 2010. június 1-tıl havi …………...-Ft-ban állapítja meg.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2010. augusztus 2.   

 
Felsılajos, 2010. augusztus 02.      
       
        /: Keresztes László :/ 
              ÜB. elnöke   


