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ELŐTERJESZTÉS 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. október 22-én tartandó alakuló ülésére. 

 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának Polgármesterének illetmény megállapítása. 
 
Előkészítő:   Ilyés Lajos jegyző 
    Kardos Károly polgármester 
Előterjesztő:  Kardos Károly polgármester 
Ülés:    Nyílt.  
Szavazás:  Minősített többség, titkos szavazás. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (1) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület alakuló ülést tart a választásokat követő 15 napon belül. Az ülés 
keretében a polgármester javaslatára minősített többséggel, titkos szavazással alpolgármestert 
választ a Képviselő-testület. 
 

"Az alpolgármester  
  
74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
 többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
 alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a 
 továbbiakban együtt: alpolgármester) 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.  
 (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több 
 alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.  
75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester 
 foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség 
 főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester 
 megválasztásával jön létre.  
 (2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem 
 tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem 
 helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a 
 képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a 
 képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell 
 alkalmazni.  
76. § Az alpolgármester e tisztsége megszűnik:  
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 a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati 
 képviselőnek;  
 b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-
 testület alakuló ülésének napján; továbbá  
 c) a 69. § (1) bekezdés b)-i) pontjában foglalt esetekben;  
 d) ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
 többséggel megbízását visszavonja.  
77. § Amennyiben a képviselő-testület az alpolgármester megbízását a 76. § d) pontja 
 alapján nem vonja vissza és a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, 
 teljeskörűen megvonja, a feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi 
 önkormányzati képviselők tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult.  
78. § Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is 
 csak társadalmi megbízatásban tölthető be.  
79. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés 
 elnökét és a főpolgármestert is érteni kell.  
(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó 
 szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-
 helyettesre is megfelelően alkalmazni kell."  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eredményre tekintettel a Képviselő testület részére javasolom, hogy 
alpolgármesternek a legtöbb szavazatot szerző, és korábban ezt a tisztséget már betöltő  

Dr. Pelcsinszki Boleszláv 
 képviselő urat válassza meg a Képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek! 
 

"A főpolgármester-helyettes, az alpolgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének 
alelnöke díjazása, költségtérítése 

  
80. § (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.  
 (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a 
 társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja 
 meg, melynek 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." 
 
Ez alapján azt javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy Dr. Pelcsinszki Boleszláv 
alpolgármester úr illetményét a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
Társadalmi megbízatású 
polgármester illetménye 

 A főállású polgármester 
illetményének 50 %-a 

224.350.- 

Társadalmi megbízatású 
alpolgármester 
illetménye 

A társadalmi megbízatású 
polgármester illetményének 70-90 
%-a 

157.045.- Ft-tól 201.915.- Ft-
ig- 
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A vonatkozó kerekítési szabályok alapján az alpolgármester illetményét javasolom, hogy 
157.000.- Ft/hó mértékben állapítsa meg a Képviselő-testület. 
 
Hivatkozva a fenti jogszabályhelyre az alpolgármester részére járó (nem választható) 
költségtérítés összege: 23.557.- Ft (az illetményének 15 %-a). 
 

Határozati javaslat 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített 
többséggel Dr. Pelcsinszki Boleszláv Körösladány, Tüköry u. 12. sz. alatti lakost társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választotta. 
Az alpolgármester illetményét 157.000.- Ft/hó mértékben a költségtérítését 23.557.- Ft /hó 
mértékben állapítja meg. 
 
 
Körösladány, 2014. október 15. 
 
        Kardos Károly 
         polgármester 


