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Az előterjesztést nem tárgyalja bizottság. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: 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. 
 
Az alelnök illetményének/tiszteletdíjának meghatározásakor a megyei 
önkormányzat közgyűlése elnökének az illetménye összegéből szükséges 
kiindulni. 
 
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 megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege 997 200 forint. (Mötv. 71. § (2) bek.) 
 
Fentieknek megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 
23. napján tartott alakuló ülésén a 46/2019. (X. 23.) közgyűlési határozattal 
Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke részére havi 897.453,-ft összegű, az 
illetménykerekítés szabályának megfelelően 897.500 Ft összegű illetményt, 
valamint 134.618,-ft összegű költségtérítést állapított 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 társadalmi 
megbízatású alelnök tiszteletdíjának összegét a közgyűlés maximum 403.900,-ft 
összegben határozhatja meg.  
 
A társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját a maximális összegben javaslom 
megállapítani.  
 
Fent leírtak alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.  
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Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2021. (IX. 24.) közgyűlési határozata Zsikó 
Zoltán, a közgyűlés társadalmi megbízatású 
alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Zsikó Zoltán társadalmi megbízatású 
közgyűlési alelnök tiszteletdíját 2021. 
szeptember 24. napjától kezdődően havi 
bruttó 403.900 forintban állapítja meg.  
 

2. A Közgyűlés Zsikó Zoltán a közgyűlés 
alelnöke részére az 1. pontban megállapított 
havi tiszteletdíja 15%-ának megfelelő 
összegű, havi bruttó 60.585 forint 
költségtérítést állapít meg. 

 
3. A Közgyűlés megbízza a megyei főjegyzőt, 

hogy a szükséges adminisztratív teendők 
ellátásáról gondoskodjon.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 

a 3. pont vonatkozásában Losoncziné dr. 
Baranyai Eszter, megyei főjegyző 

Határidő: azonnal 
 

 
Szekszárd, 2021. szeptember 14. 
 
 
 
            Fehérvári Tamás 
         a Közgyűlés elnöke 


