
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgya: a polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása  

Készítette: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgármester illetményének meghatározása 

 

A főállású polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény meghatározza, a Képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs.  

 

Mötv:  

71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

(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. 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott 

illetmény 90%-ának 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. 

 

 

A helyettes államtitkár illetményének összege: 

(Kttv. 224. §) 

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

  38. 650 Ft x 9= 347. 850 Ft 

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

alapilletmény 50%-a. 



  173. 925 Ft 

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

  226. 103 Ft  

 

Összesen: 747. 878 Ft 

 

 

Ez alapján  

 

 Főállású polgármester  Társadalmi megbízatású 

polgármester  

illetménye költségtérítése tiszteletdíja költségtérítése 

500 fő lakosságszám alatt 149. 576 Ft 22. 436 Ft 74. 788 Ft 11. 218 Ft 

501-1500 fő lakosságszám 

között 

299. 151 Ft 44. 873 Ft 149. 576 Ft 22. 436 Ft 

 

 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

……./2014. (….) HATÁROZATA 

 

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, főállású polgármester 

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

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés a) pontja alapján havi 149.576,- Ft-ban állapítja meg.  

 

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22.436,- Ft, - illetménye 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

 

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: ….., alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása 

 

Az Mötv. az alpolgármester tiszteletdíját is meghatározza, itt azonban keretet szabályoz, így 

ezen belül a Képviselő-testületnek van mérlegelési jogköre.  

 

80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés 

alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(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 2010-2014-ig terjedő időszakban a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 

bruttó 30.000,-Ft/hó, költségátalánya bruttó 6.000,-Ft/hó volt. 

A 2014-2019-ig terjedő időszakra szintén társadalmi megbízatású alpolgármesterként kerül a 

feladat ellátásra, mely alapján a tiszteletdíj a következők szerint alakul. 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 

 

- 500 fő lakosságszám alatti településen (a 74.788 Ft 70-90%-a): 52.352,-  -  67.309,-Ft 

 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

……./2014. (….) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….. , társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján havi…… Ft-ban (a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja ….%-ának megfelelő összeg) állapítja meg.  

 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta ….Ft, - tiszteletdíja 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kővágóörs, 2014. október 15. 

         Dr. Szabó Tímea 

          jegyző 

 

 

 

 


