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POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alakuló ülés kötelező napirendje a polgármester illetményének, költségtérítésének megálla-
pítása. Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A pol-
gármester, főállású alpolgármester tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre lehető-
sége.  
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 
71. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye megegyezik a helyettes államtitkár illet-
ményének 60 %-val.  
Részletezve: 
 
Illetményalap kilencszerese: 9 x 38.650 Ft =   347.850 Ft 
Illetménykiegészítés az alapilletmény 50 %-a  173.925 Ft 
Vezetői pótlék az alapilletmény 65 %-a   226.102 Ft 
Összesen:       747.877 Ft x 60%= 448.726 Ft,  
 
100 Ft-ra kerekítve: 448.700 Ft. 
 
Költségtérítés összege: illetmény 15 %-a, 67.305 Ft. 
 
Az illetmény közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.).  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. október 21.  
                                                                            
 
                                                                                                           dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
225./2010.(X.18.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló, mó-
dosított 1994.évi LXIV. törvény 3.§ (1.) és (2.) bekezdése valamint 18.§ (2.) bekezdése alapján – 
Mezőfi Zoltán polgármester illetményét 2010.október 03. napjától a köztisztviselői illetményalap 
12,5-szörös szorzatában, havi bruttó 483.100,- Ft-ban állapítja meg. 
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Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé intézkedni kell. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2010.október 30. 

 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
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 alapilletményé-
ből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A fő-
polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jo-
gosult.  
 (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere meg-
bízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a he-
lyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapillet-
ményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének ösz-
szegével.  
 (3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta il-
letményre 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 meg-
egyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képvi-
selő-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 ösz-
szegű költségtérítésre jogosult.  
 
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény  

224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese. 
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapillet-

mény 50%-a. 
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 
(4) A helyettes államtitkár alapilletményét minisztériumban a miniszter át nem ruházható ha-

táskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti. 
(5) A helyettes államtitkár jutalmazásáról a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási mi-

nőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigaz-
gatási államtitkárának együttes javaslata alapján a miniszter dönt. 

(6) A helyettes államtitkár részére a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztérium közigazgatási államtitkárának együt-
tes javaslata alapján a miniszter célprémiumot állapíthat meg. 

 
4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2014. (X…..) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Hegedűs Ferenc polgármester havi illetményét Magyarország helyi önkor-
mányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 71. §-a  alapján 448.700 
Ft-ban, költségtérítését 67.300 Ft-ban állapítja meg.   
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül - intézkedni kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: jegyző 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


