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Jászberény Város Polgármestere 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

 a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. 
 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdésének rendelkezése szerint, a társadalmi megbízatású polgármester 
havonta a főállású polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra 
jogosult. Ez az összeg – figyelembevéve a főállású polgármester illetményének összegét, ami 
975.000.-Ft – 487.500.- Ft. 
 
A fenti rendelkezések alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
maximum 438.750.- Ft összegben lehet megállapítani. 
 
A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a maximális összegben, azaz 438.750.- Ft-ban állapítsa meg. 
 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az 
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek költségtérítését 65.813.- Ft-ban állapítsa meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi 
határozati javaslatokat – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2023. (II. 1.) határozata 
Balogh Béla társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az Mötv. 80. §-ában foglaltak alapján 
 

Balogh Béla 
társadalmi megbízatású alpolgármester 

 
tiszteletdíját 2023. február 1-től az Mötv. 80. § (2) bekezdés alapján bruttó 438.750.- Ft-ban, 
költségtérítését ugyanezen időponttól az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján bruttó 65.813.- Ft-
ban állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője 
  Dr. Bessenyei Lilla, a PH Jegyzői Osztály vezetője 



 
Erről értesülnek: 
 

1. Balogh Béla társadalmi megbízatású alpolgármester – helyben, 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok, 
3. PH Gazdasági Osztály – helyben, 
4. PH Jegyzői Osztály – helyben, 
5. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
6. Irattár. 

 
 

 
J á s z b e r é n y, 2023. január 25. 
 
 
           Budai Lóránt s.k. 
               polgármester 


