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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 tiszteletdíj és költségátalány megállapításához 

 
 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 
 
1. Polgármester tiszteletdíja 
 
A polgármester díjazását a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. §-a, valamint 4/A. 
§-a szabályozza.  
Ennek értelmében a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 
összegszerűen állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő ülésén a 
jogszabályban megállapított illetményalap (2010. évben 38.650 Ft) és az alábbi keretek között 
meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen kerül megállapításra: 
 
Társadalmi megbízatású polgármester esetében: 

• 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám: 2,5 – 4,5 között lehet; 
azaz a 2010. évben érvényes illetményalap szerint: 96.625 Ft-tól 173.925 Ft-ig 
terjedhet a polgármester tiszteletdíja. 

 
A hivatkozott törvény értelmében a polgármester tiszteletdíjának a választást követően 
megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri tiszteletdíj összegénél nem 
lehet kevesebb.  

A választást megelőző polgármesteri tiszteletdíj 145.000 Ft.  

A törvény értelmében javaslom, hogy a polgármester illetménye a jelenlegi tiszteletdíj 
összegével egyezően, továbbra is 145.000 Ft-ban kerüljön megállapításra. 
 
 
2. Polgármesteri  költségátalány 
 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 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 tiszteletdíjának 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 145.000 Ft polgármesteri tiszteletdíj összegét figyelembe véve a költségátalány 
összege 29.000 Ft – 43.500 Ft lehet. 
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Hajnis Ferenc polgármester részére - választása alapján - a képviselő-testület költségátalányt 
állapított meg. A költségátalány összege a választást megelőzően 42.000 Ft-ban került 
megállapításra. 
Javaslom, hogy a polgármesteri költségátalány összege a jelenlegi összeggel egyezően, továbbra is 
42.000 Ft-ban kerüljön megállapításra. 
 
A költségátalány elszámolásával kapcsolatban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) a következőket rögzíti: 
Nem önálló tevékenységből származó jövedelem a jogszabály alapján választott tisztségviselő 
tevékenységéből származó jövedelem.  
A jövedelem megállapításánál jellemzően előforduló költségek között (Szja tv. 3. számú 
melléklet) található a helyi önkormányzati képviselői tevékenységgel összefüggésben 
megszerzett bevétel esetén, valamint a polgármester költségátalánya esetén az adott 
tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított 
bizonylattal igazolt kiadás. Tekintettel arra, hogy az Szja.tv. 3. számú melléklet II. pontjában 
– igazolás nélkül elszámolható költségek – nem szerepel a polgármesteri költségátalány, a 
polgármester részére megállapított költségátalány igazolás ellenében, (névre szóló bizonylat) 
kerül elszámolásra. 
 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a 
polgármesteri tiszteletdíj, valamint a költségátalány kérdésében szíveskedjenek döntést hozni. 
 
 
Bánk, 2010. október 11. 
 Tisztelettel: 
 
 Torma Andrea  
 körjegyző 
 
 

…… /2010. (X.15.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
 
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. 
törvény 4.§ és 4/A. §-a alapján Hajnis Ferenc társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját 2010. október 3-tól ……………… Ft-ban állapítja meg. 
 
Bánk 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 – 2010. október 3-tól 
havi …………… Ft költségátalányt állapít meg.. 
 
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségátalány kifizetéséről 
havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig intézkedjen. 
 
Határidő: 2010. október 3-tól folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   Torma Andrea körjegyző 
 
 
 


