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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület az alakulóülésen Hegedűs Ferenc polgármester részére a 165/2014. 
(X.27.) Kt. határozattal havi illetményt és költségtérítést, Mezőfi Zoltán alpolgármester részére a 
166/2014. (X.27.) Kt. határozattal havi tiszteletdíjat és költségtérítést állapított meg.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2017. január 1. naptól 
módosította a polgármesterek (alpolgármesterek) juttatását. 2017. január 1-től a polgármesteri 
juttatás nem a helyettes államtitkár, hanem az államtitkár juttatásához kerül rögzítésre. 
51. § (1) bekezdés alapján az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-
szerese, növelve az illetménykiegészítéssel és a vezetői illetménypótlékkal (997.170 Ft).  
 
A havi illetmény, a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítása során figyelembe kell venni a 
kerekítési szabályokat (100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani a járandóságokat.) 
 
A 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármeste-
re az államtitkári bér 55 %-ára, 548.500 Ft illetményre jogosult. 
A polgármestert költségtérítés illeti meg, mely havi illetményének 15 %-a, 548.443 Ft x 15 % 
= 82.300 Ft. 
 
Az Mötv. 80. § (2) alapján:  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képvise-
lő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgár-
mester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről 
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének az 
50 %-a. A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/16-1/2017. számú figyelemfelhívó levelében 
tájékoztatta a  jegyzőket arról, hogy a jelenleg regnáló társadalmi megbízatású alpolgármester 
már megállapított tiszteletdíja az új szabályok bevezetése miatt nem csökkenthető. A Képviselő-
testület az alakuló ülésen az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármes-
ter tiszteletdíjának 90 %-ban állapította meg, mely az új szabályok szerint havi 274.221 x 90% = 
246.900 Ft-ra módosul.  
Az alpolgármester költségtérítése tiszteletdíjának 15 %-a, mely 246.800 Ft x 15% = 37.000 Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   dr. Varga Tibor  
                                                                                                                          jegyző 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

165/2014. (X.27.) sz. KT határozat:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület Hegedűs Fe-
renc polgármester havi illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól 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: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
166/2014. (X.27.) sz. KT határozat:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjá-
nak, költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület Mezőfi 
Zoltán alpolgármester havi tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80.§-a alapján 202.000 Ft-ban, költségtérítését 30.300 
Ft-ban állapítja meg.  
A tiszteletdíj számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül – intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 

3. Jogszabályi háttér:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ide vonatkozó rendel-
kezései az I. részben bemutatva. 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 165/2014.(X.27.) és 166/2014. 
(X.27.) Kt. határozatokban megállapított polgármesteri és alpolgármesteri illetmények felülvizs-
gálatáról készített előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény változása miatt 

- Hegedűs Ferenc polgármester havi illetményét 548.500 Ft-ban, költségtérítését 82.300 
Ft-ban, 

- Mezőfi Zoltán alpolgármester havi tiszteletdíját 246.900 Ft-ban, költségtérítést 37.000 Ft-
ban állapítja meg. 

 
A Képviselő-testület a 165/2014. (X.27.) és a 166/2014. (X.27.) Kt. határozatok rendelkezéseit a 
törvényi változás miatt hatályon kívül helyezi.   
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A tiszteletdíj számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül – intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 




















