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1 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS 
Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának  

meghatározása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A polgármester illetményét és költségtérítését, valamint az alpolgármester tiszteletdíját és 
költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Möt.) alapján kell megállapítani.  
A 2016. évi CLXXXV. törvény módosította Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvénynek a polgármester illetményére és alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó 
rendelkezéseit, melyek január 1-jétől hatályosak. Az új rendelkezések figyelembe vételével a 
polgármester illetményét összegszerűen újra meg kell állapítani. 
 
A törvény a polgármester illetményének és költségtérítésének mértékét konkrétan rögzíti1, az attól való 
eltérésre nincs jogszabályi lehetőség. Szintén a törvény írja elő, hogy a polgármester az illetményének 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ezen költségtérítésen túl további ilyen 
tartalmú jogcímen költségtérítés nem állapítható meg. 

A 2017. január 1-jén hatályba lépő törvényi rendelkezések értelmében az 501-1500 fő lakosságszámú 
település esetén a polgármester illetménye 398.900 Ft, költségtérítése 59.800 Ft.  
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az 
nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, azaz 179.600 forintot. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése a megállapított tiszteletdíj 15%-a.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
A társadalmai megbízatású alpolgármester tiszteletdíja jelenleg havi 104.700 Ft, költségtérítése havi 
15.700 Ft. 

2017. január 1-jétől a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja maximum 179.600 Ft, 
költségtérítése maximum 27.000 Ft. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a polgármester új törvényi szabályozás szerinti illetményét és 
költségtérítését határozatában rögzítse.  
Az alpolgármester tiszteletdíja megválasztásakor a képviselő-testület összegszerűen állapította meg, 
melynek felülvizsgálatára, esetleges módosítására - legfeljebb 179.600 Ft-ig terjedő tiszteletdíj erejéig 
– a képviselő-testület jogosult. 
 
Kérem, hogy a polgármester illetménye és költségtérítése, valamint az alpolgármester tiszteletdíja és 
költségtérítése tekintetében döntést hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2017. január 25. 
 Tisztelettel: 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 

                                                 
1 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 polgármester illetménye az így meghatározott összeg 40%-a 
az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében. 
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 ……/2017. (II…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdése alapján Hajnis Ferenc főállású polgármester 
illetményét 2017. január 1-jétől 398.900 Ft-ban állapítja meg. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Hajnis Ferenc főállású polgármester részére 
a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő szükséges költségeinek megtérítésére 2017. január 1-
jétől havi 59.800 Ft költségtérítést állapít meg. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés megállapításáról szóló 
dokumentumot állítsa ki, és intézkedjen a havonta történő kifizetésről. 
 
Határidő: 2017. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   jegyző 
 
 
 
……/2017. (II…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2)-(3) bekezdése alapján Dudás Gergely társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2017. …………….. napjától havi …………….. Ft-ban, költségtérítését 
havi ……………… Ft-ban állapítja meg.  
A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik. 
 
Határidő: 2017. ……………….. napjától folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 
Felelős:   polgármester 
 
 
 


