
 

 

 
 

Előkészítésben közreműködött: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
HAT/___________/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Hatvan város alpolgármesterei tiszteletdíjának és költségtérítésének emeléséről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90%-át.  
 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra, azaz havi bruttó 487.500,- Ft-
ra lenne jogosult. 
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Szinyei András és Lestyán Balázs társadalmi 
megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármesteri tiszteletdíj 90 
%-ában, azaz havi bruttó 438.750,- Ft-ban állapítsa meg. 
 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Szinyei András és 
Lestyán Balázs társadalmi megbízatású alpolgármesterek költségtérítése ez alapján havi bruttó 
65.813,- Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 
 
1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Lestyán Balázs 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 438.750,- Ft-ban állapítja meg a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2022. január 1. napjától Lestyán Balázs 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 65.813,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Szinyei András 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 438.750,- Ft-ban állapítja meg a 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2022. január 1. napjától Szinyei András 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 65.813,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
Hatvan, 2022. január 21. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


