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Polgármester díjazása, költségtérítése 
 

          2. napirendi pont 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) írja elő a polgármesterek javadalmazását.   

 

Az Mötv. 71. §  

„ (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 

államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.”  

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a alapján ez 997.170 Ft ,melyet az Mötv. 71. 

§ (4) bekezdésében meghatározott, a települések lakosságszámán alapuló %-os mértékeknél 

kell figyelembe venni. Településünkön a lakosságszám 2160 fő. 

 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg  

a) 30%-a az 500 fő és az  az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; (299.151 

Ft )  

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; ( 398.868 Ft )  

c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; ( 498.585 Ft ) 

d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; (548.443 Ft )  

e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.  

 

Az Önkormányzat polgármestere Csorba János a jelölésnél nyilatkozott, hogy megbízatását 

főállásban kívánja ellátni, ezért illetménye: 548.443 Ft  

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a  főállású polgármester, a társadalmi 

megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az 

illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
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 Ezek alapján Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere, 2019. október 13-tól 

a havi illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítése (548.443*0,15) bruttó, 

82.266- Ft összeg lesz. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozatot fogadja el 

 

…../2019.(…..) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Csorba János polgármester 

díjazását a következők szerint állapítja meg:  

 

Havi illetmény összege: 548.443  Ft 

 

Havi költségtérítés összege: 82.266 Ft 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetményszámfejtőt a döntésről értesítse.  

 

Felelős: jegyző 

 

Határidő: 2019.október 31. 

 

 

 

Nagycenk, 2019.október 22. 

 

 

 

 

                                                                          

                               Percze Szilvia 

              jegyző                                                                                    


