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ELŐTERJESZTÉS  
           5. napirendi pont  

 

Polgármester és alpolgármester illetményének változása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2017. január 1-jétől hatályos jogszabályi változás szerint (Magyar Közlöny 210. száma)  

a polgármester illetménye ( tiszteletdíja )  kiszámításának már nem a helyettes államtitkári 

illetmény az alapja, hanem az államtitkári illetmény  

 

A Mötv.  (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény) 71. § (2) és  

(4);(5);(6)  bekezdése szerint:  

 

„ (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 választást követően változott az állandó népesség 

száma és 2016. január 1-jén már átléptük a 2000 lakosú határt ( KSH igazolása ) , ezért már új 

fizetési kategóriát kell alkalmazni a fizetés megállapításánál ( Kormányhivatal tájékoztatása 

szerint ).  

 

(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.  

(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.  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175619#sid208128


(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult.  

Ugyanezen törvény 80.§-ának (2) és (3) bekezdése  szól az alpolgármesteri illetményről: 

 (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 

meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről 

vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

lemondhat.  

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 

15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

 

 

A településünkön Csorba János polgármester és Bugledich Attila alpolgármester társadalmi 

megbízatásban látja el feladatát, ezért a tiszteletdíjakra vonatkozó részt kell alkalmazni.  

 

A polgármester tiszteletdíja 2017. január 1-jétől így 274.221 Ft. míg költségtérítése 

41.133 Ft ( eddigi tiszteletdíj: 224.363 Ft, költségtérítés : 33.654 Ft ) . 

 

Az alpolgármester tiszteletdíja igazodva az eddigi gyakorlathoz, a polgármester 

tiszteletdíjának 70 %- ban javasolom megállapítani ( max. határ 90 % ). 

 

Az  alpolgármester tiszteletdíja 2017. január 1-jétől így 191.955 Ft, míg költségtérítése 

28.793 Ft ( eddigi tiszteletdíj: 157.054 Ft költségtérítés: 23.558 Ft ) . 

 

A  Mötv.-be bekerült, az Átmeneti rendelkezésekben szereplő új szabály, megy az 

illetményemelések fedezetét jelenti.  

 

„A 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény 

és a tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdés 

szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének 

különbözetét az állam a központi költségvetésből – a települési önkormányzat egy 

lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével – a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok 

számára évente megtéríti. (Mötv. 146/C. §) . 

 

 Nagycenk adóerő-képessége alacsony, így a központi költségvetés megtéríti az emelt bér és a 

jelenlegi közötti különbséget. 

 

T. Képviselő-testület! 

Kérem, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek:  

 

 



 

………./2017.(…..) önkormányzati határozat  

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Csorba János polgármester 

díjazását 2017. január 1-jétől  a következők szerint állapítja meg:  

 

Havi tiszteletdíj összege: 274.221 Ft 

 

Havi költségtérítés összege: 41.133 Ft 

 

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

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

………./2017.(…..) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bugledich Attila alpolgármester 

díjazását a következők szerint állapítja meg:  

 

Havi tiszteletdíj összege:      191.955, -   Ft 

Havi költségtérítés összege:  28.793 , -   Ft 

 

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

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

Nagycenk, 2017. január 17. 

  

    

 

 

 

 

Barasits László  

        Költségvetési és Gazdálkodási 

Bizottság elnöke  


