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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) figyelembevételével a megyei közgyűlési alelnököket mind 
foglalkoztatási jogviszonyban állóként, mind társadalmi megbízatásúként is meg 
lehet választani. 
 
Az Mötv. szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök részére illetmény, a 
társadalmi megbízatású alelnök részére pedig tiszteletdíj jár. Ezen túlmenően az 
alelnökök havi illetményük/tiszteletdíjuk 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosultak. 
 
A Mötv. 80. §-ának (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlés főállású alelnöke 
illetményének összegét a megyei közgyűlés elnöke illetményének 70-90%-a 
közötti összegben állapítja meg a közgyűlés. Ez esetünkben 471.163,-ft és 
605.781,-ft közötti összeg.  
 
A közgyűlés elnökével azonos módon a közgyűlés alelnökeit is megilleti a 
költségtérítés, melynek havi mértéke az illetményük, tiszteletdíjuk 15%-a. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat szolgálatában magas színvonalon végzett 
kiemelkedő munkájáért és a területfejlesztési feladatok bővülése folytán a 
településekkel történő kapcsolattartás megvalósításában kimagasló 
szerepvállalásáért a Közgyűlés a határozati javaslatban foglaltak szerint 
elismerésben részesíti Ribányi Józsefet, a Közgyűlés foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alelnökét. 
 
Fent leírtak alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozat 
meghozatalát.  
 
Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (VI.26.) 
közgyűlési határozata a közgyűlés 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke 
illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról:  
 



 2
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Ribányi József foglalkoztatási jogviszonyban 
álló közgyűlési alelnök illetményét 2015. július 
1. napjától kezdődően havi bruttó 605.000,- 
forintban állapítja meg. 
 

2. A Közgyűlés Ribányi József, a közgyűlés 
alelnöke részére az 1. pontban megállapított 
havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, 
havi bruttó 90.750,- forint költségtérítést állapít 
meg. 

  
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 

szükséges adminisztratív teendőkről 
gondoskodjon.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Szekszárd, 2015. június 18. 
 
 
             Fehérvári Tamás 
          a Közgyűlés elnöke 


