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Tárgy: Javaslat alpolgármester választására és 
illetményének megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 
34. §-a alapján a képviselő-testület a saját tagjai közül a polgármester javaslatára - titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére -
alpolgármestert választ. 

Az alakuló ülésen egy alpolgármester választása kötelező azzal, hogy személyére 
kizárólag polgármester jogosult javaslatot tenni. Ugyancsak polgármester jogosult annak 
meghatározására, hogy több alpolgármester esetén ki lesz az általános helyettese, s milyen 
munkamegosztást alakít ki az alpolgármesterek között. A törvény lehetőséget ad arra is, hogy 
a képviselő-testület olyan alpolgármestert válasszon meg polgármesteri javaslatra, aki nem 
tagja a testületnek. Azon alpolgármester azonban, aki nem tagja a képviselő-testületnek a 
polgármestert nem helyettesítheti (képviselő-testületi) elnöki minőségében, de az üléseken 
tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik, s amennyiben 
• az önkormányzati választáson teleülési képviselőnek megválasztották, 

akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart; 
• nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás 

napjával megszűnik. 

A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető szervezeti kérdést a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban (SZMSZ-ben) kell szabályozni. Az Önkormányzat és szervei 
SZMSZ-e jelenleg 3 főállású alpolgármester választását teszi lehetővé. 

Az alpolgármester választása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására a 
képviselő-testület 3-fős Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. E bizottság feladata a 
technikai lebonyolítás, a szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet az alakuló 
ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 

Az alpolgármester megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz, majd 
erről okmányt ír alá. Az eskütétel a képviselő-testületi tagsággal bíró alpolgármesterre is 
vonatkozik, hiszen a képviselői jogok gyakorlásán túl, alpolgármesterként a polgármestert 
megillető határkörök gyakorlására is kiterjed. 
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. §. (5) bekezdése 
értelmében a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét a képviselő
testület állapítja meg úgy, hogy az ne érje el a polgármester illetményét. Az illetményt mindig 
összegszerűen kell meghatározni a törvényi keretek között. (Pttv. 3-4. §.) 

Az alpolgármestert, választása szerint - az által előlegezett, számlákkal igazolt 
költségei megtérítése helyett - , költségátalány illeti meg, melynek mértéke az illetménye 10-
20%-ának megfelelő összeg. Amennyiben az alpolgármester kéri a költségátalány 
megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. 

2010. január l-jétől megváltoztak a költségtérítésre vonatkozó személyi jövedelemadó 
szabályok, így a költségátalány esetében is számlával kell igazolni a tisztséggel összefüggő 
kiadásokat. Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót kell fizetni. 

Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, az alpolgármestert a 
képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány törvényben 
meghatározott minimális összege (illetmény 10%-a) illeti meg, a Pttv. 18. § (3) bekezdése 
alapján. A költségátalány kérését elegendő szóban előterjeszteni a képviselő-testület ülésén, 
azonban tényét rögzíteni kell a testületi ülés jegyzőkönyvében. 

A fentiek alapján az alábbi határozat(ok) elfogadását javaslom. 

HATÁROZATI JAVASLATOK; 

1. 
a/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete titkos 
szavazással, minősített többséggel 2010. október 14-étől alpolgármesterré 

-t megválasztja. 
b/ Illetményét 550.000,-Ft-ban, költségátalányát pedig 110.000,-Ft-ban állapítja meg. 

2. 
a/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete titkos 
szavazással, minősített többséggel 2010. október 14-étől alpolgármesterré 

-t megválasztja. 
b/ Illetményét 550.000,-Ft-ban, költségátalányát pedig 110.000,-Ft-ban állapítja meg. 
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3. 
a/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete titkos 
szavazással, minősített többséggel 2010. október 14-étől alpolgármesterré 

-t megválasztja. 
b/ Illetményét 550.000,-Ft-ban, költségátalányát pedig 110.000,-Ft-ban állapítja meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly, aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. október 12. 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

/ ■ 

Dr. Neszteli István 
jegyző 




