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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 12-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének   

módosítására 

 
 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 

Készítette: Jegyzői Kabinet 

   

Előzetesen tárgyalja: - 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 

  

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

  

igen X 

nem  

 

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

Mötv.) 80. § (1) bekezdés szerint a főállású alpolgármesterek illetményét a Képviselő-testület 

a polgármester illetményének 70-90% közötti összegében állapítja meg.  

 

A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 201/2021. 

(IV.12.) számú önkormányzati határozattal Reiner Roland alpolgármester illetménye a 

polgármester illetményének 90%-ában került megállapításra, mely idegennyelv-tudási 

pótlékkal együtt 920.690 Ft, havi költségtérítésének összege - az Mötv. 80. § (3) bekezdése 

alapján - 134.625 Ft-ban került megállapításra. 

Az Mötv. 71. § (2) bekezdésének 2022. január 1-jei módosítása miatt megváltozott 

polgármesteri illetményt figyelembe véve az alpolgármesteri illetményt a továbbiakban is a 

polgármester illetményének 90 %-ában javaslom meghatározni.  

 

A polgármester 2022. 01. 01-től esedékes illetménye alapján az alpolgármesteri illetmény 2022. 

május 1-jétől 1.170.000 Ft-ra, a költségtérítés 175.500 Ft-ra módosulna. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom Reiner Roland főállású alpolgármester illetményét a 

polgármesteri illetmény 90%-ának megfelelő mértékben – 1.170.000 Ft-ban-, 

költségtérítésének összegét 175.500 Ft-ban megállapítani. Reiner Roland főállású 

alpolgármester angol nyelvből komplex középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 141. § (6) 

bekezdése értelmében angol nyelv tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, melynek mértéke 

komplex középfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60 %-a, azaz 36.000 Ft. 

 

Az Mötv. 80. § (2) bek. szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 

polgármester {Mötv. 71. § (5) bek.:A társadalmi megbízatású polgármester havonta a 

polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult} tiszteletdíja 

90%-át, vagyis az 585.000 Ft-ot. 

Az Mötv 80. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester, 

havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, vagyis 

87.750 Ft-ra. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester 

illetményét 585.000 Ft-ban, költségtérítésének összegét 87.750 Ft-ban megállapítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést 

meghozni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. május 05. 

 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

                                  polgármester 

 

 

 

 



 

I. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1.) 2022. május 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 

1.170.000 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát 36.000 Ft-ban állapítja meg. 

2.) 2022. május 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 175.500 

Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

II. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1.) 2022. május 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját 585.000 Ft-ban állapítja meg. 

2.) 2022. május  1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi 

költségtérítését 87.750 Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: 2022. május 12.  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


