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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 158. §. a) pontja hatályon kívül helyezte 

2014. október 12-i időponttal.  

A polgármester illetményére vonatkozó új szabályokat a Mötv. 71. §-a szabályozza. A 

polgármester illetménye e szerint a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 

illetménypótlékából álló illetményének (747.878 Ft) a 60%-val egyezik meg. 

 

A polgármesterek illetményének, költségtérítésének mértékét a törvény tételesen 

meghatározza, mely az 1.501-10.000 fő lakosságú település esetében a helyettes államtitkár 

illetményének a 60 %-a. A képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége. 

 

A fentiek alapján a főállású polgármester illetménye 448.727 Ft. Az illetményt 100 Ft-ra 

kerekítve kell meghatározni. 

A polgármester költségtérítése a Mötv. 71. §. (6) bekezdése alapján havonta az illetményének 

15%-ában meghatározott összeg. Ez jelen esetben 67.305 Ft.   

 

A szabályozás módosulása miatt költségátalány megállapítására – a korábbiaktól eltérően – 

nincs lehetőség.  

Az új szabályozás miatt így jelentősen csökken a polgármester jövedelme.  

2014. október 12-ig a polgármester illetménye és juttatásai az alábbiak szerint kerültek 

megállapításra: 

 illetmény:  521.800 Ft/hó 

 költségtérítés.  156.540 Ft/hó 

A polgármester illetménye a törvényi szabályozás alapján 2014. október 13-tól 448.700 Ft-

ban kerül megállapításra, így az illetménye 73.100 Ft/hó összeggel csökken. A költségtérítés 

összegének csökkentése 89.235 Ft/hó. Havi szinten a jövedelem csökkenésének összege 

162.335 Ft.  

 

Polgármester úr a város lakosainak megelégedésére végezte munkáját, ahogyan a 

polgármester választás eredménye is mutatja, ezért méltánytalan, hogy a jogszabály 

változások miatt egy sikeres városvezetőnek jelentősen csökkenjen a jövedelme.  



Az Mötv. az illetmény rendezésére sem illetménykiegészítést, sem pótlékok megállapítását 

nem teszi lehetővé, erre egyetlen lehetőségként a jutalom megállapítása kínálkozik, amellyel 

az eredményesen és jól végzett munka elismerhető. A jutalom megállapítható egy összegben 

vagy részletekben is. A jutalom összegszerűségének, gyakoriságának és feltételeinek 

megállapítása a képviselő-testület  mérlegelésébe eső döntés.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslom, hogy a polgármester illetménye 2014. október 13-tól 448.700 Ft/hó összegben, 

költségtérítése 67.305 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.  

 

Javaslom továbbá, hogy a megbízatása idejére, jövedelme legalább a 2010-2014. éves szinten 

történő biztosítása érdekében a Képviselő-testület havonként 75.600 Ft összegben munkáltatói 

lakástámogatást nyújtson, mely adómentesen biztosítható a munkavállaló részére. Ezen 

túlmenően az éves költségvetés végrehajtásának értékeléseként, a zárszámadás elfogadásával  

egyidejűleg, 86.735 Ft/hó összegű, célfeladathoz kapcsolódó juttatást biztosít, 2014. október 

13.-tól kezdődően.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslatok elfogadására.  

 

 

 

Polgár, 2014. október 20. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző 

          

 

Határozati javaslat 

…/2014. (X. 27.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján Tóth József polgármester 

részére 2014. október 13-ától 448.700 Ft/hó 

(azaz:négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz 00/100 forint/hó) 

illetményt állapít meg. 

 

2./ Felkéri a város jegyzőjét, hogy az illetmény megállapításával 

kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról gondoskodni 

szíveskedjen. 

 Határidő: 2014. október 27. 

 Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

…/2014. (X. 27.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján Tóth József polgármester 

részére 2014. október 13-ától 67.305 Ft/hó (azaz:hatvanhétezer-

háromszázöt 00/100 forint/hó) költségtérítést állapít meg. 

 

2./ Felkéri a város jegyzőjét, hogy az költségtérítés 

megállapításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról 

gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: 2014. október 27. 

  Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2014. (X. 27.) sz. határozat 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület a polgármester részére 

megbízatásának időtartamára biztosítja a kieső 

jövedelmet, 162.335 Ft/hó összeget, melyet az alábbiak 

szerint állapít meg: 

 

 a., munkáltatói lakástámogatás címén 75.600 Ft/hó 

összeget, 

 b., az éves költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a 

zárszámadás  elfogadásával egyidejűleg 86.735 Ft/hó 

összeget biztosít.  

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt a határozatban 

foglaltak végrehajtására. 

 

   Határidő: 2014. november 27.  

   Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  


