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9 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
A Polgármester és az Alpolgármester 2017. évi munkájának jutalmazása 

 
 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 
 
1. Polgármester jutalmazása 
 
A főállású polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 71.§ (4) 
bekezdése meghatározza a polgármesteri illetmény összegét. 
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez 
viszonyítottan kerül megállapításra. (A megyei jogú város és a fővárosi kerület polgármesteri illetmény 
összege az államtitkár törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 
illetménypótlékából álló illetmény összegével egyezik meg, mely jelenleg 997.170 Ft): 

a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; (azaz: 398.900 Ft) 
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

A Möt. 71.§ (6) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a főállású polgármester havonta költségtérítésre 
jogosult, amely az illetményének 15%-ában meghatározott összeg, vagyis 59.835 Ft. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-a a polgármesteri jutalmazásra 
vonatkozóan a következő rendelkezést tartalmazza:  
A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban 
végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető 
illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét. 
 
 
2. Alpolgármester jutalmazása 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  80.§ (2) bekezdése értelmében 
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselő-testület a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapít meg. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
(199.450 Ft) alapján 139.600 Ft és 179.600 Ft között lehet, melynek egészéről vagy meghatározott részéről 
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
A képviselő-testület döntése értelmében az Alpolgármester tiszteletdíja jelenleg 179.600 Ft. 
A Möt. rendelkezései alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek összege – a jelenlegi tiszteletdíj alapján – jelenleg 
27.000 Ft. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdése alapján (ha e 
törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, 
alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni kell) a polgármester jutalmazására 
vonatkozó fent ismertetett szabály az alpolgármester jutalmazására is vonatkozik. 
 
 
Tolmács, 2017. november 9. 
 Tisztelettel: 
 
 Torma Andrea  
 jegyző 
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…… /2017. (XI…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású polgármester 2017. évben 
végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként ………………. Ft pénzjutalomban részesíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a megállapított jutalom  kifizetésről. 
 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős:   jegyző 
 
 
 
 

…… /2017. (XI…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dudás Gergely társadalmi megbízatású 
alpolgármester 2017. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként ………………. 
Ft pénzjutalomban részesíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy intézkedjen a megállapított jutalom  kifizetésről. 
 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős:   polgármester 


