
A 6. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 71. § - alapján a polgármester tiszteletdíjáról az alábbiak szerint rendelkezik:  

 
A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, 

költségtérítése 
 
„71. § *  (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 
összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. 

2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a 
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 
összegével. 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 
90%-ának összegével. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.”  
 
Monostorpályi főállású polgármestere illetménye tekintetében az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) 
pontja az irányadó, annak összegére az Mötv. 71. § (2) bekezdése, a költségtérítésére az Mötv. 71. 
§ (6) bekezdése vonatkozik. Deklaratív jellegű határozat meghozatala szükséges, mivel ezen 
rendelkezésektől eltérni nem lehet.  
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 224. §-a az 
alábbiakat határozza meg:  
 

„224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese.   
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 

50%-a. 
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 
(4) *  A helyettes államtitkár alapilletményét minisztériumban a miniszter át nem ruházható 

hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti. 
(5) *  A helyettes államtitkár jutalmazásáról a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási 

minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
közigazgatási államtitkárának együttes javaslata alapján a miniszter dönt. 

(6) *  A helyettes államtitkár részére a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztérium közigazgatási államtitkárának 
együttes javaslata alapján a miniszter célprémiumot állapíthat meg.”  
 
Forintosítva mindez:  

- A helyettes államtitkár alapilletményének összege:  

38.650 Ft * 9 = bruttó 347.850 Ft/hó. (Kttv. 224. § (1) bekezdés)  

 

- A helyettes államtitkár illetménykiegészítésének összege:  

347.850 Ft * 0,5 = bruttó 173.925 Ft / hó (Kttv. 224. § (2) bekezdés)  

 

- A helyettes államtitkár vezetői illetménypótlékának összege:  

347.850 Ft * 0,65 = bruttó 226.103 Ft / hó. (Kttv. 224. § (3) bekezdés)  

 

- Mindösszesen: bruttó 747.878 Ft / hó.  

 

- Az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján a főállású polgármester 

illetményének havi bruttó összege:  

bruttó 747.878 Ft / hó * 0,6 = bruttó 448.726 Ft / hó.  100 Ft- ra kerekítve (Kttv. 131. 

§ (1) bekezdése) bruttó 448.700 Ft / hó.  

 

- A főállású polgármester költségtérítése az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján az 

illetményének 15 %-a, azaz bruttó 448.726 Ft / hó * 0,15 = 67.309 Ft  / hó.  

A személyes érintettséget bejelentem a Képviselő – Testületi ülésen és szavazni is kívánok.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Mötv.  
2. Kttv.  

 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Előterjesztésben foglaltak szerint.  
 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2014. (…) számú 
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Határozata 
 
A Képviselő - Testület   

1. Szabó József polgármester (főállású) havi illetményét bruttó 448.726 Ft / hó összegben 

állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján.  

 

2. Szabó József polgármester (főállású) havi költségtérítését a havi illetményének 15%-ában 

határozza meg, azaz havi 67.309 Ft / hó összegben az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján.  

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. október 17. 
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


