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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
 

a polgármesteri tiszteltdíj, és az alpolgármesteri tiszteletdíj 
felülvizsgálata 

 
 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 
A polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj éves szintű felülvizsgálata, esetleges módosítása minden 
évben megtörténik. 
 
 
I. Polgármesteri tiszteltdíj 
A polgármester díjazását a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§-a, 4. §-a, valamint 4/A. §-a szabályozza. 
Ennek értelmében a polgármester illetményét, valamint az illetmény emelését a képviselő-testület 
állapítja meg.  
A polgármester illetménye a köztisztviselői illetményalap (2007. évben 36.800,- Ft, 2008. évben 
38.650 Ft, 2009. évben 38.650 Ft, 2010. évben 38.650 Ft) és a törvényben meghatározott keretek 
között megállapított szorzószám szorzataként, összegszerűen kerül megállapításra: 
A társadalmi megbízatású (tiszteletdíjas) polgármester díjazását illetően az alábbi szabályok 
érvényesek: 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja 
meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő ülésén a köztisztviselői illetményalap és 
az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként: 

 1000-nél kevesebb lakosú település esetén  szorzószám: 2,5 – 4,5, azaz: 
 

Megnevezés Jelenleg 2010. évi minimum 2010. évi maximum

Polgármester tiszteletdíja 135.000 Ft 96.625 Ft 173.925 Ft 
 
A tiszteletdíj emeléséről a képviselő-testület dönt. A polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb 
juttatása közérdekű adat. 
 
A polgármester jelenlegi tiszteltdíja 135.000 Ft. 
Javaslom a polgármesteri tiszteletdíj éves felülvizsgálatát. 
Megítélésem szerint legalább a várható infláció mértékét illik érvényesíteni a polgármesteri tiszteletdíj 
összegében. 5%-os tiszteletdíj emelés alapján a polgármesteri tiszteletdíj összege: 142.000 Ft. 

 
 
II. Alpolgármester tiszteletdíja 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. §-a értelmében a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek a 2.000 ezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg, úgy, hogy 
az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 
Az alpolgármester tiszteletdíja az illetményalap (2010. évben 38.650 Ft) és a törvényben 
meghatározott keretek között megállapított szorzószám szorzataként, összegszerűen kerül 
megállapításra: 

• 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám: 2,5 – 4,5 között lehet 
alpolgármester tiszteletdíja. (96.625 Ft – 173.925 Ft) 

Az alpolgármester tiszteletdíját úgy kell meghatározni, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 
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A képviselő-testület az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti a tiszteletdíj 
megállapítását, illetve a törvényi szorzószámnál kisebb összegben is megállapíthatja. 

Az alpolgármester jelenlegi tiszteletdíja: havonta 10.000 Ft.  

Javaslom az alpolgármesteri tiszteletdíj éves felülvizsgálatát. 
 
 
III.   A képviselők tiszteletdíja 
 
A képviselők tiszteletdíját a 7/2006. (X.13.) helyi rendelet szabályozza. A hatályos szabályozás szerint 
a képviselők tiszteletdíja havonta 5.000 Ft. 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 14-18.§-a az alábbi szabályokat rögzíti. 
A képviselő-testület az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnöke, tagja 
és a tanácsnok részére - megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig - tiszteletdíjat és 
természetbeni juttatást állapíthat meg. 
A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint 
megállapított illetményalap, és az alább meghatározott szorzószám szorzatát: 

 - 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 1,0 

Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - 
legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető. 
A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. 
A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság 
esetén is - legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető. 
A képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét, a természetbeni juttatást rendeletben szabályozhatja. 
A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-
kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen 
időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra 
megállapítható. 
 

Megnevezés Jelenleg 2010. évi alsó határ 2010. évi felső határ 

Polgármester 135.000 96.625 Ft 173.925 Ft 

Alpolgármester  10.000 96.625 Polgármesteri 
tiszteletdíj összege 

Képviselők   5.000 0 38.650 

Bizottsági elnök 0 0 Képviselői tiszteletdíj + 
90 % 

Bizottsági tag 0 0 Képviselői tiszteletdíj + 
45 % 

Bizottság nem 
képviselő tagja 

0 0 Képviselői tiszteletdíj 45 
%-a 

 
 

IV. Polgármester jutalmazása 
A polgármester jutalmazását a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A §-a az alábbiak szerint 
szabályozza: 
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 (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 
időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 
polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét.  

(2) Amennyiben a polgármester foglalkoztatási jogviszonya, illetőleg társadalmi megbízatása év 
közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott jutalom időarányos része 
állapítható meg. 
 
 
V. A polgármester költségátalányának felülvizsgálata 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 18.§-a értelmében a 
polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.  
A polgármestert - választása szerint – az előzőekben ismertetett szabálytól eltérően, 
költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a 
polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30 %-ának megfelelő összeg.  
Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület 
a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz 
határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a 
költségátalány meghatározott minimális összege (a polgármesteri illetmény 20 %-a) illeti 
meg. 
 
A polgármesternek költségátalány került megállapításra. A jelenlegi költségátalány összege: 
40.000 Ft 
 
Az önkormányzati polgármester részére 2009. évben kifizetett költségátalányt 15 %-os 
személyi jövedelemadó adó terheli. A költségátalány után az önkormányzatot járulékfizetés 
nem terheli. 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása alapján 2010. évtől a polgármesteri 
költségátalányt is – hasonlóan az országgyűlési képviselők költségtérítéséhez – számlával kell 
bizonylatolni, igazolni. 
 
A 135.000 Ft tiszteletdíj mellett maximálisan 40.500 Ft költségátalány fizethető. 
142.000 Ft tiszteletdíj mellett maximálisan 42.600 Ft költségátalány fizethető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és 
a tiszteletdíjak kérdésében szíveskedjenek döntést hozni. 
 
 
Tolmács, 2009. december 10. 
  Tisztelettel: 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
 
 

…… /2009. (XII…….) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajnis Ferenc társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2010. január 1-jétől ……………… Ft-ban állapítja meg. 
 
Határidő: 2010. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   körjegyző 
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…… /2009. (XII…….) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 

 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját 2009. január 1-
jétől havi ………… Ft forintban állapítja meg. 
A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig  teljesül. 
 
Határidő: 2010. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   körjegyző  
 
 

…… /2009. (XII…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajnis Ferenc társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját a 2009. évi eredményes munkájának elismeréseként ……………. Ft 
pénzjutalomban részesíti. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának kifizetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   körjegyző 
 
 

……./2009. (XII……..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 
18.§-a alapján Hajnis Ferenc polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő 
szükséges költségeinek megtérítésére - az érintett kérésére –költségátalányt állapít meg. 
A költségátalány havi összege 2010. január 1-jétől ………….. Ft 
 
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről havonta, a tárgyhót 
követő hónap 5. napjáig  intézkedjen. 
 
Határidő: 2010. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   körjegyző 
 
 


