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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) polgármesteri illetményekre vonatkozó 71. §-ának 2022. 
január 1-i hatállyal történt módosítására - és ezzel összefüggésben a megyei 
közgyűlés elnökének illetményemelésére - a megyei közgyűlés főállású, valamint 
társadalmi megbízatású, nem képviselő jogállású (továbbiakban: külsős alelnök) 
alelnökei tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására   következő javaslatot 
teszem. 
 
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alelnök illetményét a közgyűlés a 
megyei közgyűlés elnöke illetménye 70-90%-a közötti összegben állapíthatja meg.  
 
A fenti rendelkezések keretein belül a megyei közgyűlés Pálffy Károly főállású alelnök 
úr illetményét korábban a törvényi minimumon, azaz az elnöki illetmény 70 %-ában 
állapította meg. 
Ezen százalékos arányt továbbra is fenntartva javaslom Pállfy Károly főállású alelnök 
illetményét havi bruttó 819.000.- Ft összegben megállapítani, mely így továbbra is az 
elnöki illetmény 70%-a szerinti összegnek felel meg.  
 
Tájékoztatom továbbá Képviselőtársaimat, hogy az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint 
az alpolgármester, jelen esetben az alelnökök illetményüknek, tiszteletdíjuknak a 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosultak.  
 
Erre figyelemmel javaslom, hogy Pálffy Károly főállású alelnök költségtérítését a 
közgyűlés a tiszteletdíja 15%-ában, azaz bruttó 122.850.-Ft-ban állapítsa meg. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester- esetünkben a külsős alelnök tiszteletdíja - 
az Mötv. 71. § (3) és (5) bekezdése valamint a 80. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés 
elnöke illetménye 50%-ának 90%-áig terjedő összegben állapítható meg.  
 
A fenti rendelkezés keretein belül, továbbá figyelemmel a megyei közgyűlés elnöke 
illetményének törvénymódosítás által generált hozzávetőlegesen 30 %-os 
emelkedésére javaslom, hogy a 30 %-os emelés, mint elv alkalmazásával a közgyűlés 
Bihácsi István külsős alelnök tiszteletdíját bruttó 327.450.-Ft-ban állapítsa meg, mely 
összeg egyébiránt a részére maximálisan megállapítható tiszteletdíj 55,9 %-a szerinti 
összegnek felel meg.  
 
Javaslom továbbá, hogy Bihácsi István külsős alelnök költségtérítését a közgyűlés a 
tiszteletdíja 15 %-ában, azaz bruttó 49.118.-Ft-ban állapítsa meg. 
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
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I. 
Határozati javaslat 

 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei közgyűlés 
alelnökei illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására„ c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
A Fejér Megyei Közgyűlés Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés főállású 
alelnöke illetményét 2022. január 1-től bruttó 819.000.-Ft/hó összegben állapítja 
meg, mely összeg a megyei közgyűlés elnöke illetményének 70 %-a. 
 
Felelős:  Dr. Molnár Krisztián 
 a közgyűlés elnöke 
 
 Határidő: azonnal 

 
II. 

Határozati javaslat 
 

A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei közgyűlés 
alelnökei illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására„ c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
A Fejér Megyei Közgyűlés Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés főállású 
alelnöke költségtérítését 2022. január 1-től bruttó 122.850.-Ft/hó összegben 
állapítja meg.  
 
Felelős:  Dr. Molnár Krisztián 
 a közgyűlés elnöke 
 
 Határidő: azonnal 

 
III. 

Határozati javaslat 
 

A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei közgyűlés 
alelnökei illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására„ c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
A Fejér Megyei Közgyűlés Bihácsi István, a Fejér Megyei Közgyűlés nem 
képviselői jogállású társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíját 2022. január 
1-től bruttó 327.450.-Ft/hó összegben állapítja meg, mely összeg a megyei 
közgyűlés elnöke illetménye 50 %-ának 55,9 %-a. 
 
Felelős:  Dr. Molnár Krisztián 
 a közgyűlés elnöke 
 
 Határidő: azonnal  
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IV. 
Határozati javaslat 

 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei közgyűlés 
alelnökei illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására„ c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
A Fejér Megyei Közgyűlés Bihácsi István, a Fejér Megyei Közgyűlés nem 
képviselői jogállású társadalmi megbízatású alelnöke költségtérítését 2022. 
január 1-től 49.118.-Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
Felelős:  Dr. Molnár Krisztián 
 a közgyűlés elnöke 
 
 Határidő: azonnal 

 
Székesfehérvár, 2022. január 17. 
 

Dr. Molnár Krisztián s.k. 


