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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban:
Mötv.) 80. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a főállású alpolgármester illetményének
összegét a polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja
meg.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármesteri tiszteletdíj (ami
a főállású polgármesteri illetmény 50 %-a, jelesül 274.200 Ft) 90 %-át. Ennek egészéről vagy
egy meghatározott részéről az alpolgármester a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta tiszteletdíjának
15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Nyilvánvalóan, ha tiszteletdíjáról
az alpolgármester lemond, költségtérítésre sem jogosult e fenti szabály alapján.
A fenti szabályozásra tekintettel a társadalmi megbízatású alpolgármester törvényben garantált
legkisebb tiszteletdíja nettó 191.940 ft/hó lenne, ez éves szinten 2.303.280 ft összeggel terhelné
az önkormányzat saját költségvetését. Bruttó költségben ez -a 17,5 %-os szociális hozzájárulás
összegével (azaz 33.590 ft-al) növelt összegben- 225.530 ft/hó; 2 706 354 ft/év költséget jelent
az önkormányzat részére. Ehhez jönne hozzá még a havi 15 %-os költségtérítés, melynek havi
összege 28 790 ft, ez éves szinten 345 492 Ft lenne.
Mindösszesen az alpolgármesteri juttatások a minimális költséggel számolva 220 730 ft/hó;
2 648 772 ft/év költséget jelentenek.
A fentiek tudatában az alpolgármester előzetes írásbeli nyilatkozatot tett, miszerint társadalmi
megbízatásának ellátásáért a részére a fenti összegben megállapítható tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről teljes összegében lemond, azonban tudomásul veszi, hogy a későbbiek során,

így a 2019. évi költségvetési törvény tartalmának ismeretében, az önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletének megalkotásával egyidejűleg másképp is rendelkezhet.
Ezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Mötv. 80. § (1)-(3) bekezdései alapján Burján Imre társadalmi megbízatású
alpolgármestert havi bruttó 225.530 ft-s tiszteletdíj és bruttó 28 790 ft-s
költségtérítés illeti meg.
2. Burján Imre alpolgármester a Mötv. 80. § (2) bekezdésében biztosított jogával élve
előzetesen, írásban lemondott az őt megillető tiszteletdíjának és költségtérítésének
teljes egészéről.
3. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
Burján Imre alpolgármester –előzetes írásbeli nyilatkozatának megfelelőentársadalmi megbízatásának ellátásáért a részére a fenti összegben megállapítható
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről teljes összegben lemondott, ezért részére
tiszteletdíjat és költségtérítést nem állapít meg.
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