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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármester illetményére vonatkozó szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a szabályozza. A 

polgármester illetménye e szerint az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, 

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének (997.200 Ft)  a 60%-val egyezik meg. 

 

A polgármesterek illetményének, költségtérítésének mértékét a törvény tételesen 

meghatározza, mely az 5.001-10.000 fő lakosságú település esetében az államtitkár 

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

 

A fentiek alapján a főállású polgármester illetménye 598.300 Ft. Az illetményt 100 Ft-ra 

kerekítve kell meghatározni. 

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

15%-ában meghatározott összeg. Ez jelen esetben 89.745 Ft.   

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslom, hogy a polgármester illetménye 2019. október 14-től 598.300 Ft/hó összegben, 

költségtérítése 89.745 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.  

 

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

kiegészítésére és a határozati javaslatok elfogadására.  

 

 

Polgár, 2019. október 16. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző 

    

     

   

 



Határozati javaslat 

…/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

részére 2019. október 14. napjától 598.300 Ft/hó 

(azaz:ötszázkilencvennyolcezer-háromszáz 00/100 forint/hó) 

illetményt állapít meg. 

 

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény megállapításával kapcsolatos 

intézkedések végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

 Határidő: 2019. október 24. 

 Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

részére 2019. október 14. napjától 89.745 Ft/hó 

(azaz:nyolcvankilencezer-hétszáznegyvenöt 00/100 forint/hó) 

költségtérítést állapít meg. 

 

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés megállapításával 

kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról gondoskodni 

szíveskedjen. 

Határidő: 2019. október 24. 

  Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 


