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HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testület 2014. október  22-i alakuló ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a 
polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert és dönt illetményéről, 
tiszteletdíjáról. 
 
A 80. § (2) bekezdése rendelkezik a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjáról, amit a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
70-90 %-a közötti összegben állapít meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával a társadalmi megbízatású alpolgármester 
lemondhat. Ez az összeg számokban kifejezve 149.600,- Ft 70-90 % -a közötti összeg  
(104.720,- Ft – 134.640,- Ft) lehet. 
 
Ugyanezen § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta, a 
tiszteletíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, itt mérlegelési 
lehetősége nincs a Képviselő-testületnek. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség ellátására Kovácsné Véber Eszter Halimba, 
Petőfi Sándor utca 8. szám alatti lakost javaslom megválasztani. 
 
Kovácsné Véber Eszter megválasztása esetén társadalmi megbízatású alpolgármesterként a 
Képviselő- testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával a  tiszteletdíjából havi 70.400 forintról  
lemond. Az alpolgármesteri tiszteletdíja ezt követően havi 34.300 Ft, költségtérítése 15.705 
Ft, összes juttatása 50.005 Ft lesz. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni! 
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HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80.§ (2) bekezdése alapján Kovácsné 
Véber Eszter Halimba, Petőfi Sándor utca 8. szám alatti lakos, társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 22. napjától  havi 104.700 Ft összegben állapítja 
meg. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 80.§ (3) bekezdése alapján Kovácsné Véber Eszter társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítése 2014. október 22. napjától  havi 15.705 Ft. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80.§ (2) 
bekezdése alapján Kovácsné Véber Eszter társadalmi megbízatású alpolgármester a 
megválasztásának napjától a tiszteletdíjából havi 70.400 forintról lemond. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
Halimba, 2014. október 17. 

  
          TTóóbbee ll   JJáánnoo ss   

             polgármester 


