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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.  

 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 

26. § (1) bekezdése 2022. január 1. napjával módosította az Mötv. 71. § (2) bekezdését, mely a 

megyei jogú város polgármesterének illetményét határozza meg (1.300.000 Ft), és egyben ez 

ad viszonyítási alapot a polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározására.   

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdése 

értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, mely kerekítés nem minősül 

munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak.  

A polgármester illetményének, költségtérítésének mértékét az Mötv. 71. § (4) bekezdése 

lakosságszám meghatározása alapján, a megyei jogú város polgármestere illetményéhez 

viszonyítottan százalékos formában tartalmazza.  

 

Tekintettel arra, hogy városunk lakosságszáma az 5.001-10.000 fő kategóriába tartozik, így a 

polgármester illetményének összege megegyezik a megyei jogú város polgármesterének 

megállapított havi illetmény 65 %-ának összegével, mely esetünkben 845.000 Ft.  

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

15%-ában meghatározott összeg. Ez jelen esetben 126.750 Ft.   

 

Javaslom, hogy a polgármester illetménye 2022. január 1-től 845.000 Ft/hó összegben, 

költségtérítése 126.750 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2022. január 11. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

        dr. Sivák Anita 

           jegyző 



    

     

   

 

Határozati javaslat 

…/2022. (I. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján Tóth József 

polgármester részére 2022. január 1. napjától 845.000 Ft/hó 

(azaz: nyolcszáznegyvenötezer 00/100 forint/hó) illetményt 

állapít meg. 

 

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

intézkedések végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Sivák Anitajegyző 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2022. (I. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Tóth József 

polgármester részére 2022. január 1. napjától 126.750 Ft/hó 

(azaz: egyszázhuszonhatezer-hétszázötven forint/hó) 

költségtérítést állapít meg. 

 

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

intézkedések végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Sivák Anitajegyző 

 

 

 


