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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló elnök és alelnök 
részére illetmény, a társadalmi megbízatású alelnök részére pedig tiszteletdíj jár. 
Ezen túlmenően mind az elnök, mind az alelnökök havi illetményük/tiszteletdíjuk 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosultak. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény 1. §-a 2017. január 1. napi 
hatállyal módosította az Mötv. 71. § (2) bekezdését, amely az elnök illetményének 
meghatározása alapjául szolgáló rendelkezést tartalmazza.   
 
A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára 
havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a megyei jogú város 
polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere illetménye 90%-
ának összegével. (Mötv. 71. § (3) bek.) 
 
A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 
polgármestere illetményének összege megegyezik az államtitkárnak a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 
összegével. (997.170,-ft.) 
 
Tehát a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 
polgármestere illetményének összegét már nem a helyettes államtitkár, hanem az 
államtitkár illetményének alapul vételével szükséges megállapítani. 
 
Fentieknek megfelelően a közgyűlés elnöke havi illetménye 2017. január 1. 
napjától 897.453,-ft, költségtérítése pedig ennek 15%-a, azaz 134.618,-ft. (A 
közgyűlés 2014. október 21. napi ülésén a 39/2014. (X.21.) határozatával 
Fehérvári Tamás elnök úrnak havi bruttó 673.090.-ft összegű illetményt, valamint 
havi bruttó 100.964,-ft összegű költségtérítést állapított meg.) 
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A Közgyűlés elnökének illetményét összegszerűen kell megállapítani a fentebb 
ismertetett törvényi rendelkezések alapján, azaz a Közgyűlésnek nincs 
mérlegelési lehetősége az elnök havi javadalmazásának összege tekintetében. 
 
A megyei közgyűlés főállású alelnöke illetményének összegét a megyei közgyűlés 
elnöke illetményének 70-90%-a közötti összegben állapítja meg a közgyűlés 
(Mötv. 80. § (1) bek.). A közgyűlés 2015. június 26. napi ülésén a 27/2015. 
(VI.26.) határozatával Ribányi József alelnök úrnak havi bruttó 605.000.-ft 
összegű illetményt, valamint havi bruttó 90.750,-ft összegű költségtérítést 
állapított meg. Ez az összeg a közgyűlés elnöke illetményének 89,88 %-a. A 
jelenlegi törvénymódosítás következtében a főállású alelnök részére a közgyűlés 
havi 628.217,-ft és 807.708,-ft közötti összegű illetményt, és annak 15%-a 
összegű költségtérítést határozhat meg.  
 
A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának összegét a 
közgyűlés állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja a polgármester illetménye 50%-ával megegyező 
mértékű. (Mötv. 71. § (5) bek., 80. § (2) bek.) Mindezek értelmében, a jelen 
törvénymódosítás következtében a társadalmi megbízatású alelnök 
tiszteletdíjának összegét a közgyűlés maximum 403.854,-ft összegben 
határozhatja meg. A közgyűlés 2014. november 7. napi ülésén a 42/2014. (XI.7.) 
határozatával Kapitány Zsolt alelnök úrnak havi bruttó 300.000.-ft összegű 
illetményt, valamint havi bruttó 45.000,-ft összegű költségtérítést állapított meg. 
Ez az összeg a közgyűlés elnöke illetményének 44,57 %-a. 
 
Mind a főállású alelnök illetményének, mind a társadalmi megbízatású alelnök 
tiszteletdíjának megállapítása során azt az elvet javaslom követni, hogy azoknak 
a közgyűlés elnöke illetményéhez viszonyított százalékos aránya a korábbihoz 
képest ne változzon, azzal egyező mértékű legyen.  
 
Fent leírtak alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati 
javaslatok elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 
 

I. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2017. (II.10.) 
közgyűlési határozata a közgyűlés elnöke 
illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Fehérvári Tamás közgyűlési elnök illetményét 
2017. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 
897.500,-forintban állapítja meg.  
 

2. A Közgyűlés Fehérvári Tamás, a közgyűlés 
elnöke részére az 1. pontban megállapított 
havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, 
havi bruttó 134.625,-forint költségtérítést 
állapít meg. 
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3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 

szükséges adminisztratív teendőkről 
gondoskodjon.  

 
Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2017. (II.10.) 
közgyűlési határozata Ribányi József, a 
közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alelnöke illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Ribányi József foglalkoztatási jogviszonyban 
álló közgyűlési alelnök illetményét 2017. 
január 1. napjától kezdődően havi bruttó 
806.700,- forintban állapítja meg. 
 

2. A Közgyűlés Ribányi József, a közgyűlés 
alelnöke részére az 1. pontban megállapított 
havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, 
havi bruttó 121.005,- forint költségtérítést 
állapít meg. 

  
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 

szükséges adminisztratív teendőkről 
gondoskodjon.  

 
Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

III. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2017. (II.10.) 
közgyűlési határozata Kapitány Zsolt, a 
közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke 
tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Kapitány Zsolt társadalmi megbízatású 
közgyűlési alelnök tiszteletdíját 2017. január 1. 
napjától kezdődően havi bruttó 400.000,- 
forintban állapítja meg.  
 

2. A Közgyűlés Kapitány Zsolt, a közgyűlés 
alelnöke részére az 1. pontban megállapított 
havi tiszteletdíja 15%-ának megfelelő 
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összegű, havi bruttó 60.000,- forint 
költségtérítést állapít meg. 

 
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 

szükséges adminisztratív teendőkről 
gondoskodjon.  

 
Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2017. január 23. 
 
 
            Fehérvári Tamás 
         a Közgyűlés elnöke 


