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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére  

Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: 

Mötv.) 74.§ (1) bekezdése szerint 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.   
Az Mötv. 75. § (1) bekezdése alapján 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. 

 
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében 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. 

E § (3) bekezdése szerint a főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi 

megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Az Mötv. 71.§ (1), (2) és (3) bekezdését, a polgármesterek díjazását módosította 2022. 
január 1. nappal az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 
2021. évi CXLVIII. törvény. 

 

A Képviselő-testület deklarálta a polgármester illetményét, így az alpolgármester illetménye:  

682.500,-Ft (70%) – 877.500,- Ft (90%) közötti összeg lehet. 

 

Az Mötv 80.§ (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-

ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 
 
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kuris István László 
főállású alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX tv. 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2022. január 01. napjától 
877.500,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kuris István László 
főállású alpolgármester költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján – 2022. január 01. napjától 
131.625,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
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Határidő: 2022. február 05. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző Büki Rita munkaügyi ügyintéző útján 

A határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

   Fülöp Róbert polgármester 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

 

 

Kiskunhalas, 2022. január 03. 

 

 

 

                                                                                                        Fülöp Róbert s.k. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 


