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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) - (4) 

bekezdése állapítja meg a polgármesterek illetményére vonatkozó szabályokat. 

Gyöngyössolymos esetében a 2001-5000 fő közötti lélekszám esetén a polgármester 

illetményét a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 

polgármestere illetményéhez viszonyítottan kell megállapítani, mely illetmény összege 2022. 

január 1. napjától bruttó 1 300 000 forint. Az új illetmény összege jogszabályváltozás alapján  

ezen összeg 60 %-a, azaz bruttó 780.000,- Ft, mely kiegészülhet a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi bekezdés értelmében idegennyelv-tudási pótlékkal, mely 

esetünkben nem áll fenn. (A Kttv. 131. § (1) bekezdése alapján az illetményt száz forintra 

kerekítve kell megállapítani.) 

 

 

A törvényi előírások alapján a polgármester havi illetménye 2022. január 1. napjától bruttó 

780.000,- Ft. 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 

bekezdése határozza meg a polgármester költségtérítésének mértékét is. Ez az összeg az 

illetmény (780.000 Ft) 15 %-a 117.000,- Ft. 

 

 

A Mötv. 146/C. § alapján a 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 

tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról szóló jogszabály szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a 

központi költségvetésből a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képességének 

figyelembevételével a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben 

meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti.  

(A térítés összege 0 %-tól 100 %-ig terjedhet.)  

 

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja: Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló   

T/17669. számú törvényjavaslat alapján 2022. január 1. napjától módosult a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. §-a , 

mely  polgármesterek illetményének összegét szabályozza. A döntés célja a Mötv. módosított 

rendelkezéseinek való megfelelés és módosított illetmény és költségtérítés összegének 

átvezetése a 2022. évi költségvetésen.    

 

 

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)   

 

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

amelynek összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj74idc3ec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj75idc3ec
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meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb 

juttatásokra jogosult. 

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

polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 

összege 1 300 000 forint. 

(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) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 85%-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 döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályi előírásoknak történő 

megfelelésének biztosítása. A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, az állami finanszírozás 

rendelkezésre áll.   

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj76idc3ec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj77idc3ec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj78idc3ec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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Egyszerű többség: Az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a 

határozat elfogadására! 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2. 

 

 

        dr. Behan Anett Éva  

         Jegyző 

 

     

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Sz:        / 2022. ( III... )                             Tárgy : Polgármester illetményének és 

   költségtérítésének megállapítása 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Döntés a 

polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról” tárgyú előterjesztést és 

jogkörében eljárva, feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozza 

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzata Képviselő- testülete dönt arról, hogy 

Asztalos Miklós polgármester illetményét havi bruttó: 780.000,- Ft-ban, 

költségtérítését havi bruttó 117.000,- Ft-ban állapítja meg 2022. január 1.napjától. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés folyósítása 

érdekében a szükséges intézkedést tegye meg és a polgármesteri illetmény és 

költségtérítés összegét emelje be az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

tervezetébe.  

 

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

          

 
Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 
 


