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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2017. január 24.-i ülésére 

 

Tárgy: A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének, valamint az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés 2016. decemberében megszavazta az önkormányzati törvény módosítását, 

melynek lényege, hogy 2016. december 31.-ig a polgármesterek fizetését a helyettes 

államtitkárok bére alapján számították, 2017. január 1. napjától azonban az államtitkári 

alapbért veszik figyelembe. 

 

2016. december 31. napjáig hatályos jogszabályok: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése értelmében: 

 

„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a 

helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

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. 

(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. 

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

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

összegű költségtérítésre jogosult.” 
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A Mötv. 80. § (1a)-(3) bekezdése szerint: 

„(1a) A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének 

összegét a képviselő- testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 

illetménye 90%-át. 

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

megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek 

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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. § (1)-(3) bekezdése 

értelmében: 

 

„224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese. 

(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 

50%-a. 

(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 

 

A 2016. december 31.-ig hatályos szabályozás értelmében Péntek László társadalmi 

megbízatású polgármester havi illetménye 224.363 Ft, költségtérítése 33.654 Ft. Dr. Mohr 

Tamás alpolgármester tiszteletdíja – korábbi nyilatkozatára tekintettel – 90.000 Ft, 

költségtérítése pedig 13.500 Ft. 

 

2017. január 1. napjától hatályos jogszabályok: 

 

A Mötv. 71. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése értelmében: 

 

„(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. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

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. 
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(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. 

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

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

összegű költségtérítésre jogosult.” 

 

A Mötv. 80. § (1a)-(3) bekezdése szerint: 

„(1a) A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének 

összegét a képviselő- testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 

illetménye 90%-át. 

(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.” 

 

Aközponti államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdése értelmében: 

„(1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. 

(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 

 

A 2017. január 1. napjától hatályos szabályozás értelmében Péntek László társadalmi 

megbízatásúpolgármester havi illetménye 274.221 Ft lesz, költségtérítése pedig 41.133 Ft. Dr. 

Mohr Tamás alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem 

haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át. Ennek 

megfelelően a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának maximuma 246.790 Ft 

lehetne, költségtérítése pedig 37.018 Ft. (az SZMSZ szerint az alpolgármester tiszteletdíjára 

az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot) 

 

Határozati javaslat 1: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (I. …) 

önkormányzati határozata a polgármester illetményéről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Péntek 

László polgármester tiszteletdíja 2017. január 1. napjától a Mötv. 71. § (4) bekezdés d) 

pontja alapján bruttó 274.221 Ft/hó. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester  



Határozati javaslat 2: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (I. …) 

önkormányzati határozata a polgármester költségtérítéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Péntek 

László polgármester költségtérítésének mértéke 2017. január 1. napjától a Mötv. 71. § 

(6) bekezdése, az illetményének 15 %-a, azaz bruttó 41.133 Ft/hó. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Határozati javaslat 3: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (I. …) 

önkormányzati határozata azalpolgármester tiszteletdíjáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Mohr Tamás 

alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától ………… Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Határozati javaslat 4: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (I. …) 

önkormányzati határozata azalpolgármester költségtérítéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Mohr Tamás 

alpolgármester költségtérítésének mértékét 2017. január 1. napjától, a tiszteletdíjának 

15 %-ában, azaz ………… Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
 
 

Segesd, 2017. január 17. 

 

 

 

        dr. Varga Katalin 

        jegyző 


