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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség szakmai állásfoglalása alapján 

törvényességi felügyeleti jogkörében felülvizsgálta a polgármesterek és az alpolgármesterek 

illetményét, tiszteletdíját és költségtérítését megállapító képviselő-testületi határozatokat.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású polgármester, 

illetőleg az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat.  

Az alpolgármester tiszteletdíja egészéről írásban lemondott, az erről szóló nyilatkozat az ülés 

jegyzőkönyvéhez csatolva lett. 

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése, és a 80. § (3) bekezdése szerint a főállású polgármester, 

alpolgármester, valamint a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester havonta 

illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

A költségtérítés alapja a vonatkozó törvényi tiszteletdíj, az esetleges lemondó nyilatkozattól 

függetlenül. Továbbá a költségtérítésről jogszerűen nem lehet lemondani.  

 

Vígh István alpolgármester a tiszteletdíja egésze mellett a költségtérítésről is lemondott 

korábban, ezért a költségtérítés összegét meg kell állapítani a kapcsolódó korábbi határozat 

visszavonása mellett.  

 

Az idegennyelv - tudási pótlék a Kttv. alapján a polgármestert is alanyi jogon megilleti, erről 

sem lehet jogszerűen lemondani. Esetünkben a pótlék biztosítása nem releváns.  

   

Határozati javaslat: 

….. /2017. (VIII. 23.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vígh István társadalmi 

megbízatású alpolgármester részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerinti, az alpolgármester tiszteletdíja egésze 

vonatkozásában tett, a képviselő-testülethez intézett írásbeli lemondó nyilatkozata alapján 

tiszteletdíjat nem állapít meg.  

 

A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a költségtérítés havi összegét 20 193 

Ft-ban állapítja meg visszamenőleges, 2017. január 1. napi hatállyal. 

  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és egyidejűleg 

visszavonja a 14/2017. (I. 18.) számú határozatát.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

Nemesvámos, 2017. augusztus 11. 

               Kötél Krisztina 

                      jegyző 


