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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74.§- 

78. §- a alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A testület legalább 

egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.  

 

Legalább egy, képviselői megbízatással rendelkező alpolgármestert kötelező megválasztani, 

már az alakuló ülésen. Az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége mulasztásban 

megnyilvánuló törvénysértés, azt nem pótolja az SZMSZ-ben megjelölt helyettesítő 

képviselő.  

 

Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek és a megbízatás 

megszűnésével szűnnek meg. 

 

Az alpolgármesteri tisztség főállásban, vagy társadalmi megbízatásban látható el. A főállású 

alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a testületnek a tisztség főállásban történő 

betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre. 

Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség estén az alpolgármesteri tisztség is csak így 

látható el. Az Mötv. lehetőséget biztosít arra, hogy az alpolgármesteri tisztséget nem 

képviselő-testületi tag is betölthesse. A nem képviselő alpolgármester a polgármestert a 

képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a testület ülésén – tanácskozási joggal - 

részt vehet. Jogállására egyebekben a képviselői mandátummal rendelkező alpolgármesterre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

A Képviselő- testület 2015. szeptember 30-án tartott ülésén alkotta meg a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletet, mely az alábbiak 

szerint rendelkezik:  

„30.§ 

 

A Képviselő-testület a képviselő-testületi tagok közül 1 fő társadalmi megbízatású 

alpolgármestert választ.” 

 

 

Az alpolgármesteri tisztség a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére irányuló 

funkció, ennek megfelelően az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 

 

A Képviselő – testület 2021. október 27-i ülésén Dr. Füleki Tibor az alpolgármesteri 

tisztségről lemondott. Dr. Füleki Tibor döntését akkor megértettem, indokait elfogadtam. 

Ennek ellenére azt gondolom, hogy erre a tisztségre méltó és a település érdekét szolgálja, ha 

ismételten őt jelölöm  a tisztségre.  

 

Dr. Füleki Tiborral, mint alpolgármesterrel az elmúlt hónapok alatt nagyon jó 

munkakapcsolatot alakítottunk ki, ez a kapcsolat a lemondását követően a mai napig 

megmaradt. Képviselőként is minimum heti rendszerességgel érdeklődik a település folyó 

ügyeiről jövőbeni elképzelésekről. Meghallgat és tanáccsal lát el, aktívan részt vesz az 

Önkormányzat életében. A volt alpolgármester érdeklődő személyiség, kérdéseit, döntési 

javaslatait nem magánérdek, hanem a település érdeke vezéreli. Az ő ötlete, elképzelése, 
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tervei alapján elindultunk azon az úton, hogy a közeli jövőben megvalósulhasson 

Gyöngyössolymoson a Honvédelmi Sportközpont felépítése, ami egy kiemelkedő jelentőségű 

beruházás a falu életében, további beruházások, fejlesztések megvalósítását alapozná meg.  

Ezért a célért együtt dolgoztunk és lobbyztunk a legfelsőbb szinteken is! Tanácsa, észrevételei 

nemcsak ebben a témakörben, hanem a település vezetése során minden gyakorlati kérdésben 

ezidáig megalapozott és szakszerű volt, figyelve a jogszabályi lehetőségekre, a döntés 

gazdasági hatásaira. A gazdaságosság és a célszerűség játszik szerepet javaslataiban, ami 

pénzügyi bizottsági elnöki munkája során is már jellemző volt. Cégvezetői tapasztalata és 

gyakorlata számomra és település számára is rendkívüli haszonnal bír. Tevékenységét akár 

képviselőként, akár alpolgármesterként nem a maga hasznára gyakorolta, a számára 

megállapított tiszteletdíjat felajánlotta a helyi civil szervezetknek.  

 

Fentiek alapján ismételten őt javaslom Gyöngyössolymos Község Alpolgármesterének.  

 

Az Mötv. 42. § 2. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 

szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, ezért e tárgyban a Képviselő-

testület jogosult dönteni.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja a lemondott alpolgármester helyére új alpolgármester választására vonatkozó 

döntés meghozatala. A plusz pénzügyi fedezet biztosítását a döntés nem igényeli, tekintettel 

arra, a hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének fedezete az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.) 74.-75. §-és 78.§-a alapján :  

„ 74. § (1) 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. 

 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester 

esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 

 

75. § (1) 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. 

 

78. § Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak 

társadalmi megbízatásban tölthető be.” 

 

Az alpolgármesternek alpolgármesteri minőségében esküt kell tennie, valamint a Képviselő-

testületnek meg kell határozni a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének összegét.  

 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának alapját a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíjának összege határozza meg. Azt kell figyelembe venni, 
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hogy amennyiben társadalmi megbízatású polgármester lenne Gyöngyössolymoson, abban az 

esetben mennyi lenne a tiszteletdíj összege. 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) - (4) 

bekezdése állapítja meg a polgármesterek illetményére vonatkozó szabályokat. 

Gyöngyössolymos esetében a 2001-5000 fő közötti lélekszám esetén a polgármester 

illetményét a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 

polgármestere illetményéhez viszonyítottan kell megállapítani, mely illetmény összege 2022. 

január 1. napjától bruttó 1 300 000 forint. Az új illetmény összege jogszabályváltozás alapján  

ezen összeg 60 %-a, azaz bruttó 780.000,- Ft, mely kiegészülhet a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi bekezdés értelmében idegennyelv-tudási pótlékkal, mely 

esetünkben nem áll fenn. (A Kttv. 131. § (1) bekezdése alapján az illetményt száz forintra 

kerekítve kell megállapítani.) 

 

A törvényi előírások alapján a polgármester havi illetménye 2022. január 1. napjától bruttó 

780.000,- Ft. 

 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának alapját a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíjának összege határozza meg.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § 

(5) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 

illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Figyelembe véve a település 

lakosságszámát, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 390.000,- Ft lenne. Ez az 

összeg jelenti a kiindulópontot az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál, ugyanis az 

Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján ennek az összegnek a 0-90 %-a közötti összegben 

határozható meg az alpolgármester tiszteletdíja. 

 

 

(Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az alpolgármesternek lehetősége van arra, hogy a 

tiszteletdíja egészéről vagy annak egy részéről lemondjon. Az erről szóló írásbeli 

nyilatkozatot a jegyzőkönyvhöz kell csatolni és az alpolgármester személyi anyagában el kell 

helyezni.) 

 

 

Az alpolgármestert a hatályos jogszabály értelmében a tiszteletdíján felül költségtérítés is 

megilleti, amelynek összege a tiszteletdíjának 15 %-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési 

lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően. 

 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület hozza meg döntését a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, az előző alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

összegében állapítsa meg az új alpolgármester juttatásait ( alpolgármester tiszteletdíját havi 

bruttó: 137.100,- Ft-ban, költségtérítését havi tiszteletdíjának 15%- a összegben, 20.565 Ft-

ban ). 

 

A Képviselő-testület hatásköre az Mötv. 42. § 2. pontján, a minősített szavazattöbbség az 

Mötv. 50. §-án alapul.  
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Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata a minősített többség. 

 

A rendelet függeléke nem a jogszabály része, a függelékbe normatív jellegű rendelkezés nem 

foglalható. A függeléket a rendelet módosításával nem lehet módosítani, határozatot lehet róla 

hozni.  

 

A Képviselő- testület tagjaiban bekövetkezett változást az SZMSZ 1. számú függelékén is 

keresztül kell vezetni. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és Dr. Füleki Tibor alpolgármesterré történő 

megválasztását! 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2. 

 

            Asztalos Miklós 

               polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sz:    /2022. ( III..)                                 Tárgy: Döntés Dr. Füleki Tibor alpolgármesterré 

         történő választásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 

„Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Alpolgármesterének megválasztása „ tárgyú 

előterjesztést és a feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozza:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete- hatáskörét 

gyakorolva- titkos szavazással- dönt arról, hogy a Képviselő- testület tagjai közül 

Dr. Füleki Tibort (lakóhely: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai út 38/a) 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Alpolgármesterének választja meg 

2022. március 8. napjától a 2019-2024-ig tartó önkormányzati ciklusban.     

 

2. Dr. Füleki Tibor alpolgármester nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja, ezzel 

egyidejűleg alpolgármesteri minőségben az esküt leteszi.  

 

3. Az alpolgármester a tisztséget társadalmi megbízatás keretében végzi.  

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. A Képviselő- testület dönt arról, hogy Dr. Füleki Tibort, alpolgármester 

tiszteletdíját havi bruttó: 137.100,- Ft-ban, költségtérítését havi tiszteletdíjának 

15%- a összegben, 20.565 Ft-ban  állapítja meg 2022. március 8.  napjától. 
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5. A Képviselő- testület felkéri dr. Behan Anett Éva helyettes jegyzőt a módosítás 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati 

rendeletet 1. számú függelékén történő átvezetésére, valamint a tiszteletdíj és a 

költségtérítés folyósítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 
 


